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PÁSZTOR BÉLA LEMONDÁSA 

„Végezetül az Egyéb napirendi pontban szeretnék egy 
nyilatkozatot közzétenni, melynek felolvasására meg-
kérem Kosik József alpolgármester urat.” Ezzel a mon-
dattal vezette be Pásztor Béla polgármester a feb-
ruár 21-i képviselő-testületi ülésen a történelmi be-
jelentést, mi szerint 58 évnyi településvezetés után 
85 évesen le kíván mondani polgármesteri tisztsé-
géről. Bár a sajtókiszivárogtatás miatt mindez ed-
digre már nyílt titok volt a városban, a polgár-
mesterként utolsó előttiként levezényelt maratoni 
testületi ülésen a lemondás mégis komoly érzelmeket 
váltott ki a jelenlévő képviselőkből, érdeklődőkből 
és sajtómunkásokból egyaránt.  

Nem véletlenül. Egy, a magyar önkormányzati-
ság történetében példátlan karrier zárult le ezzel az 
aktussal (a lemondás február 28-i határidővel lé-
pett életbe). Az 1965-ben ifjú művelődési ház igaz-
gatóból – talán elsősorban helyben lévősége okán 
– kinevezett tanácselnökből mára Magyarország 
ikonikus figurája vált. Aki az egykori mondóka 
szerinti „kenyértelen Veresegyházból”, kevésbé lírai 
kifejezéssel szakadt faluból, az ország egyik legdi-
namikusabb, vásárlóerő tekintetében az egyik leg-
gazdagabb települését alkotta meg. Tevékenysége 
eredményeit hosszan sorolhatjuk a tornyos ben-
zinkúttól, az iskolák, sportcsarnokok, közutak so-
kaságán át az impozáns közintézményekig. 
A batyuval az epret a piacra cipelő helyi gazdálko-
dóktól a General Electric világszínvonalú gyáráig, 
a folyton szerelt Pannóniától a lakosság tulajdo-

nában lévő sokezernyi gépjárműig. 5000 lakostól 
a 21000-ig. Pásztor Béla szerint „aki mer, az nyer”. 
Ő mert, hazardírozott és nyert. Nem egyszer-két-
szer, hanem szinte kizárólagosan. Ez pedig már 
nem szerencse kérdése, hanem páratlan tálentumé. 
Ő és városa nyert a Kádár-korszakon, nyert a 
könnyűzenén, a kárpótlási tör vényen, a városava-
tási hullámon, az agglomerációs robbanáson egya-
ránt. Mert Pásztor Béla egyedi szimattal érezte meg 
mindig, hogy éppen melyik vitorlát kell kibontani 
szembeszélben és orkánban, langymelegben és hul-
lámhegyen, hogy a hajója az általa elképzelt cél felé 
haladjon. Azon különleges emberek egyike, aki 
nem csak álmodni tudott, hanem az álmait meg 
is valósíthatta, mert képes volt mindenkit meg-
győzni a lehetetlen lehetségességéről. 1965-ben el-
képzelt egy várost és azt fel is építette, épületről 
épületre ott, ahová megálmodta. De e mögött a 
siker mögött az átlagember számára elképzelhetet-
lenül sok munka volt. Hajnaltól estig, ha kellett 
éjszaka is a városért dolgozott 58 hosszú éven át. 
Ha kellett, lapátolt a társadalmi munkásokkal, ha 
kellett, miniszterekkel és külföldi vállalkozókkal 
tárgyalt, ha kellett, segítséget nyújtott a nélkülö-
zőknek. Ott volt mindenki temetésén, lakodal-
makon és bálokon. Mindenhová elment, ahová 
hívták. A város mindig első volt minden és min-
denki, még a család előtt is. Puritánsága, szerény-
sége, a minden ember, még akár az őt bíróságra 
citálók iránti tisztelete legendává érett. 

Módszereit és hatalomtechnikáját természetesen 
lehet kritizálni és semmiképp sem ajánljuk követ-
kezetesen követni. Néha ő is tévedett, mint minden 
ember. Ahogy a színház és a művészet a szíve 
csücske volt, úgy volt kissé idegen, de mégis szere-
tett gyereke a környezetvédelem, vagy a sport világa.  

De minden, a részleteiben talán jogosnak is 
tűnő kritika ellenére, ha épeszű ember a kicsinyes 
dolgoktól elemelkedve az életmű egészére tekint, 
akkor csak egyet tehet: elismerően fejet hajt. Pász-
tor Béla élete itt van előttünk. A lebetonozott 
utakban, a gyönyörű épületekben, a kacagó kis-
gyerekek sokaságában (Veresegyház az ország egyik 
legfiatalabb átlagéletkorú települése!), a békés, za-
vartalan életben. Nem véletlen, hogy az emberek 
ennyi évtizeden át rá szavaztak. A szavazóurnák-
nál és a beköltözéseknél egyaránt. 

Lemondásával Veresegyház aranykora véget ért. 
Most ön- és mások által ide jelölt „zsenik” sora 

fog feltűnni a színen, akik mindannyian Pásztor 
Béla hatalmas életművéhez viszonyítva próbálják 
majd magukat eladni. Divat lesz őt szidni, a rég-
múlt emberének titulálni, „valódi változásról” pa-
polni.  

A felépített város nem hibátlan, de az egyik leg -
élhetőbb az országban. Mégis lehet olyan tehetség-
telen romboló erő, amely képes lehet tönkre tenni. 
Most kell majd a csendes többségnek észnél lenni. 
Az idők szavára reagálni tudó, rugalmas, de Pásztor 
Béla örökségére és emberségére építeni tudó vezetés 
kell, hogy legalább a nyomába léphessen. 

Utolérni úgysem fogja többé senki. 
Béla Bácsi, köszönjük! 
 

KOVÁCS PÉTER 

Az aranykor vége 
 
Van egy régi szék a polgármester szobájában. Még a 60-as évek elejének iskolabútorozási hozo-
mányaként került a tanácselnökhöz. Amikor 1965-ben a jól fizető TSZ elnöki pozíciót választó 
tanácselnök helyére a tisztes bérű üzemvezetésből először  a jóval szerényebb jövedelmű művelő-
dési ház igazgatói, majd tanácselnöki tisztséget vállaló Pásztor Bélának felajánlották, hogy kicserélik, 
azt mondta jó lesz ez is. 58 éven át szolgálta e szék Veresegyház első emberét. 58 éven át szolgál-
ta a szék gazdája szeretett városát. Idén felállt a polgármesteri székből. Pásztor Béla lemondott.

Pásztor Béla lemondása a testületi ülésen

Pásztor Béla – a lemondás pillanata

Fotók: Kovács Péter
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Polgármester úr! 58 év után ez volt az első reggel, 
amikor úgy ébredt, hogy jogilag ugyan még pol-
gármester, de gyakorlatilag már nem. Hogy aludt? 
Nagyon jól aludtam és elmondhatom az életem min-
den folyamatára, hogy én mindig nagyon jól alud-
tam. Nem emlékszem olyan helyzetre, hogy vala-
mi gyötört volna. Én gyakorlatilag letettem a fejem 
és már aludtam is. Aranyos, kedves feleségem 
mindig kérdezte, hogy tudom ezt csinálni. Ilyen a 
természetem. 
Azért ez a lemondás egy nagyon nagy döntés volt 
az ön életében. Milyen érzések vannak most önben? 

Péter, a döntés az nem volt könnyű. Ez természe-
tes. De ha az ember ésszel és nem érzelemmel vé-
giggondolja, akkor valamennyi időt hagyni kell an-
nak az embernek, aki utánam jön, hogy a válasz-
tásokig megmutathassa, ő hogyan gondolkodik, mit 
csinál. Mert az természetes, hogy az emberek erre 
vágynak, szeretnék megismerni. Ezt most nekem kell 
eldönteni, hogy ő követ. Ez az időszak alkalmas arra, 
hogy megismerje a város eddig nem ismert dolga-
it, mert cselekvésben ismeri meg az ember. És az em-
berek is megismerhetik őt, tudnak róla véleményt 
alkotni. Én abban reménykedem, hogy ez szépen 
lefolyik és az emberek elfogadják, de azt is elfoga-
dom, ha úgy döntenek, hogy nem. Az emberek aka-
rata szent, mindig is így tartottam. 
Régóta gondolkozik a lemondáson? 
Nem. Végigmértem, hogy mi a jobb. Az a jobb, ha 
kivárjuk a végét és ott csattan, hogy nem csinálom 
tovább? Az emberek naponta megkérdeztek erről. 
Hazudni, mellébeszélni nem akarok az emberek-
nek. Úgy döntöttem, hogy ezt a formát választom, 
amikor nyíltan megmondom, hogy akkor már nem 
indulok. A korom okán is, mert nem mondom, 
hogy szellemileg úgy vagyok, mint húsz évvel ez-
előtt, mert a feledékenység jóval nagyobb, mint ak-
kor volt, amikor ezer dolgot tartottam a fejemben, 
de a legfontosabb dolog, hogy az utód minél előbb 
jöjjön. 
Azt mondta a lemondásnál, hogy méltatlan lett volna 
önhöz és a városhoz is, ha folytatja. Ezt hogy értette? 
Nem lennék őszinte, ha nem ezt mondom. Most 
hazudjak az embereknek? Mindig őszinte voltam, 

akár rosszat mondtam, akár jót. Most ez a jó dön-
tés, hogy az emberek megismerjék azt, aki szeret-
né ezt továbbvinni. 
Már nagyon régóta felmerült kérdésként, hogy ne-
velt-e ki utódot? Ezt mindig diplomatikusan kezelte. 
Most viszont azt látom, hogy tényleg az alpolgár-
mester, Cserháti Ferenc mellé állt. 
Igen, de meg kell ismerni. Sokfélék vagyunk, nem 
mindig egyformán viselkedünk. A lényeg, hogy az 
emberek érdekében gondolkodjunk. A nyílt és tisz-
ta beszéd a fontos, mert abba az ember soha nem 
botlik bele.  
Visszakanyarodva, kíváncsi vagyok, mi játszódott 
le a lelkében, amikor ezt a döntést meghozta. Kik-
nek a tanácsára hallgatott esetleg? 

„Ez a város a szívem” 
 
Február 22-én, egy nappal a polgármesteri tisztségről történő lemondása után beszélgettünk Pász-
tor Béla polgármesterrel a VVTV stúdiójában. 
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Magamban végiggondoltam, ez természetes. De kü-
lönösebb konzultációkat nem folytattam. Meg-
hallgattam az embereket, dönteni kellett, egy ve-
zetőnek az a feladata, hogy döntsön, aztán az em-
berek utólag megítélik, hogy jó volt, vagy rossz volt. 
Ilyen fajta gyötrődésem tehát nem volt. 
Önnek a város több mint egy munkahely. Ez nem 
kérdés, gyakorlatilag az élete Veresegyház. Óriási em-
beri dolog lehet azt mondani, hogy elengedem, most 
engedem el. 
Úgy nem engedem el a várost, hogy ne érezném a hoz-
zá való hűségemet, szeretetemet. Ez a város a szívem, 
itt élek naponta hajnaltól éjfélig. Ahol lakom, Erdő-
kertes is Veresegyház része volt. Egy település voltunk, 
jól ismertük egymást a bálokban, focimeccseken.  
Volt-e olyan az elmúlt 60 évben, amikor egyálta-
lán megfordult a fejében, hogy távozni kellene? 
Ilyen gondolatom nem volt. Többen kérdezték az 
idő múlásával, hogy nem kellene már abbahagyni? 
Őszintén válaszoltam, hogy nem. Most megérett az 
idő, megérett a helyzet. Van egy fiatalember, akit 
én jónak tartok, de van felelősségem ebben a kér-
désben. Ha valaki megkérdez az utcán, hogy mit szó-
lok hozzá, elmondom, hogy ajánlom őt. Van most 
egy helyzet, amit úgy gondolok, hogy jó helyzet. Ki 
kell próbálni, a puding próbája az evés. De a választás 
az emberek joga, mindig ők döntenek. 
Ha visszatekint, mi volt a legnagyobb siker vagy kudarc? 
Ahogy a költő mondja, a sikert és a kudarcot bát-
ran állod, fiam és úgy nézzed, mint két csalót. Én 
is így tettem, így kudarcot nem éreztem. Azon gon-
dolkodtam, hogy miért nem sikerült, hogy lehetne 
megcsinálni, hogy sikerüljön. De, hogy valami le-
törjön, hogy ez már elveszett, ilyen nem volt. De el 
tudom fogadni a vesztést is, mert hozzá tartozik az 
ember életéhez. Sikerek közül talán a posta épüle-
tére vagyok a legbüszkébb, ami hosszú időn keresztül 
foglalkoztatott és gyötörtem állandóan a Posta ve-
zérét, hogy új postát kellene építeni. Korábban a Ki-

nizsi utca sarkán volt egy szoba előrésszel, ahová az 
emberek bementek öten és kettőnek ki kellett jön-
ni. Aztán új piktogramokat kívánt a Posta kipróbálni 
és ehhez kellett egy új épület. Mondtam, hogy az új 
épületnek irányt kell mutatni a város jövőbeli épít-
kezésének. Végül mi terveztettük pár nap alatt.  
Ez a szabott határidő jellemző Önre. Más szem-
pontból is igaz ez. Minden reggel korán érkezett a 
hivatalba. Ma is így történt? 
Igen, így történt. 
Hogy képzeli el az átmenetet? Jelezte, hogy ha igény-
lik, akkor a tanácsaival marad. 
Semmiféle tolakodás, valamiféle kritikus megjegyzés 
bármire nem képzelhető el tőlem. Elfogadom, ami tör-
ténik, ha megkérdeznek, elmondom a véleményem. 
Megnyugvással veszem tudomásul ezt a históriát. 
Az irodája marad?  
A tárgyaló része marad. Ott fogok dolgozni anélkül, 
hogy bármibe illetéktelenül beleavatkoznék. Van any-

nyi munkaprogramom, amin dolgozok amíg az esze-
met bírom és fizikailag tudom csinálni. Szeretem csi-
nálni, dolgozni akarok. Aki megáll, az meghal. 
Az irodában van egy szék, a polgármesteri szék, ami 
1965-től a széke. Átadja az utódjának? 
Természetesen. Ha tetszik neki, akkor az övé. Még 
a régi tanácselnök rendelte ezt a széket és az asztalt. 
Milyen egyéb tervei vannak? 
Hívtak országos szervezetek, hogy szerte az országban 
beszélgetéseket tartsak olyan polgármesterekkel, akik 
nemrég kezdték a mesterséget, vagy készülnek 
arra, hogy polgármesterek legyenek. Nagyon szívesen 
vállalkozok erre minden ellenszolgáltatás nélkül. 
Nem húzódok félre. 
Nehezen is képzeltük volna el kertet gondozó nyug-
díjasként. 
Csak betegség ne legyen, ami óhatatlanul befolyá-
solja az embert.  
Mikor lenne elégedett, hogyan működjön tovább a 
város? 
Akkor lennék elégedett, ha ez a város jól működne 
tovább. Fejlődne, de nem térben gondolkodva, mert 
azt lelassítottuk. Ezt a lelassított formát javaslom meg-
tartani, nem kell nagyon terjeszkedni, de mindig egy 
kicsi lépéssel előrébb lenni. Nagy feladat ebben az 
időszakban egy olyan fürdő megépítése, amely 
szolgálja a várost és az idegenforgalmat is.  
Polgármester Úr! A köszönet és hála özöne lepte el 
a közösségi oldalakat a pályafutása végére reagálva. 
Egyöntetű vélemény, hogy Béla Bácsi, köszönjük! 
Nagyon szívesen. Nagy szeretettel vagyok minden em-
ber és a város iránt. És ahol segíthetek, éjjel, nappal a 
város segítségére vagyok. Továbbra is itt élek, függet-
lenül attól, hogy a lakóhelyem Erdőkertes, de az is Ve-
resegyház volt. Megpróbálok az új viszonyokhoz al-
kalmazkodni, tétlen nem maradok, mert ahogy szól-
tam róla, aki megáll az meghal. Én mondtam a ka-
szásnak, hogy várjon még kicsit, hogy dolgozhassak még. 

KOVÁCS PÉTER
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1965. szeptember 1. A veresegyházi tanács 
új elnöke: Pásztor Béla 

1967. A Művelődési Ház megnyitása 
1968. Benzinkút átadása, megkezdődik az üdü-

lőtelkek parcellázása 
1969. Szolgáltatóház átadása 
1970. Veresegyház nagyközséggé válik 
1971. Iskola átadása 
1972. Baross-Árpád út építése 
1974. Ifjúsági Ház (későbbi Zeneiskola) 
1975. Orvosi Rendelő 
1978. Új ABC áruház 
1980. Mélyfúrású kutak létesítése 
1981. A Pamut tó átadása, új labdarúgó pálya 
1985. Új posta épület, gázszolgáltatás 
1987. Sikeres termálkút fúrás, Ivacsi-tó kialakítása 
1989. Megkezdi működését a Pharmavit Rt. 

Gyógyszer és Élelmiszerkészítő Gyár 

1990. Óvodafejlesztések, az első önkormányzati vá-
lasztáson Pásztor Bélát polgármesterré vá-
lasztja a lakosság 

1991. Rendőrségi épület 
1992. Kiépül a korszerű telefonhálózat, Ivacs vo-

natmegálló, Termálfürdő 
1993. Megkezdi működését a zeneiskola 
1994. Önálló szociális otthon, Gyermekliget és a 

Széchenyi téri óvoda, Japán park átadása 
1995. Folytatódó földvásárlások, Idősek Ott-

hona 
1996. Beépül és benépesül a Széchenyi tér és a 

Csonkás térsége, szennyvíztisztító, II. vi-
lágháborús emlékmű 

1997. Termálvizes fűtés bővülése, Fő téri üzletház 
és bank 

1998. Családsegítő Központ, medvemenhely, csa-
tornahálózat 

1999. Triangoló üzletház megnyitása, Misszió 
Egészségügyi központ 

1999. július 1. Veresegyház városi rangot kap 
2000. Lévai utcában megkezdi működését a Mey 

és a GE Hungary Engine Service gyára, 
Gyermekliget visszavásárlása 

2001. GE Power System átadása 
2003. Mézesvölgyi Iskola teljes átadása 
2006. Szabadidős és Gazdasági Innovációs Cent-

rum, kialakul a Fő tér 
2007. Megkezdi működését a Kálvin Téri Refor-

mátus Iskola 
2008. Megépül a leendő Városháza melletti bank-

épület 
2008–2011. Meseliget Bölcsőde építése három 

ütemben 
2009.   Fabriczius Iskola bővítése, Csonkási Óvo-

da, „Kezek” szobor, Széchenyi téri szoborpark 
(Vértanúk Ligete) első szobra 

2010. Baptista Imaház, Petőfi szobor és Petőfi tér, 
Praxis Ház 

2011. Városháza és az új dísztér avatása 

Mérföldkövek

Mézesvölgyi Iskola Polgármesteri Hivatal előtti szökőkútVárosházaÁtrium üzletház

Fabriczius József Általános Iskola

Kálvin Téri Református Iskola

Veresegyházi Katolikus Gimnázium

Kucsa Tamás Városi Sportcsarnok



72023. március 

A hónap híre

Mestermunka 
 

Negyvennyolc éve, 1975-ben, amikor kinevezéssel a veresegyházi állatorvosi körzetbe kerül-
tem, úgy tűnhetett, mintha bekötött szemmel az ismeretlenbe ugrottunk volna. A kezdeti 
jelek nem voltak túl biztatóak, hiszen az előző munkahelyemen teljesített egész napos mun-
kához képest itt nagyon kevés teendőm akadt. Akkor még nem tudhattuk, hogy az idő ne-
künk dolgozik, hogy olyan történet részesei leszünk, ami – nyugodtan állíthatom – példa 
nélküli. A munkánkon kívül a helyi közösségi élet egy-egy kis darabjának elkötelezett alakí-

tóiként (a feleségem jó tíz éven át az iskolaszék elnökeként, magam egy ma is működő klub szer-
vezőjeként) közelről láthattuk azokat a pillanatokat, amik alapvetően meghatározták a település 

és az itt élő emberek sorsát. 
Mik voltak ezek? A hétvégek velejárója volt az átgondolt és jól szervezett társadalmi munka akár a 

településen, akár azon kívül. Az első jelentősebb esemény talán az M3-as autópálya építkezését szolgáló bitumentelep en-
gedélyezése volt. A maradék vagy felesleges bitumen természetesen helyben maradt, a város utcáin hasznosult. Az elejtett 
félmondaton megfogant gondolat valósággá válása a termálkutak fúrása révén, amiknek működtetése és hasznosítása ma 
példaértékű hivatkozási alap. Évekig tartó munka volt a tórendszer kialakítása, ami szerencsés adottságaink révén ma is 
tart. A korszerű telefonhálózat kiépítése, melynek köszönhetően vállalkozások ezrei kezdték meg működésüket a városban. 

Ilyen volt a város arculatát formáló középületek születése, mint a posta, a benzinkút, az orvosi rendelők, a Fő téri ABC, a 
gyógyszertár, az iskolák, előbb a régi Fabriczius iskola bővítése, majd a Mézesvölgyi és a Református Általános iskolák, az 
EGYMI, a Katolikus Gimnázium. A Gyermekliget idehozatala majd kivásárlása, aminek révén a város 13 sokféle módon 
hasznosított épületet szerzett. A meglévő és felújított, valamint a kor követelményeit igényesen kielégítő újonnan épített böl-
csődék és óvodák. De ki nem maradhatnak a felsorolásból az Innovációs Központ, az új Városháza, a Szent  lélek-templom, 
vagy a sportolás céljait szolgáló Kosárlabdacsarnok és a Kucsa Tamás Városi Sportcsarnok igényes, párját ritkító épületei sem. 

A kárpótlásra visszakapott földek megvásárlása hosszú távra eldöntötte, hogy a város a saját kezébe vehette a sorsát. Ve-
resegyházra jött ugyan ipar, de logisztikai bázis sohasem épülhetett. Termelő beruházások telepedtek le, a Hungarokork-
Amorim dugógyárát követően a Pharmavit, a MEY, a GE két gyára, és még sorolhatnánk. A létrejöttekor a korát messze 
megelőző koncepcióval működő MISSZIÓ Egészségügyi Központ a nagyközség várossá válásának egyik aduja lett. 

Veresegyház neve méltán összefonódott a Z’zi Labor együttessel és az Asszonykórussal, de a Medvefarmmal is termé-
szetesen. Kulturális és sport életünk a város bőkezű támogatásával páratlanul gazdag kínálatot mutat. A Veres 1 Színház 
és a gondozásában működő Mézesvölgyi Nyár a megye határain túl is a város nevét öregbítik. És ki ne hagyjuk a zenei, a 
hagyományőrző, a környezetvédő egyesületek és csoportok tevékenységét sem. 

Az átgondolt városfejlesztés eredményeként rendeződött a Revetek, benépesült a Csonkás, a Ligetek és a Hegyek tér-
sége. A majd ötven éve még csak hatezres falu mára 22 000-es várossá fejlődött. Mindezek természetesen csapatmunka ered-
ményeként jöhettek létre, a lehetetlent nem ismerő ötletgyáros azonban minden kétséget kizáróan a tanács elnök- 
polgármester volt, aki jó karmesterként valamennyi munkatársából, partneréből, üzletfeléből, beruházóból és kivitelező-
ből ki tudta hozni a maximumot vagy még afölötti teljesítményt is. 

A covid okozta karantén idején, amikor az emberek csak a legszükségesebb esetben hagyták el otthonaikat, zárva voltak 
az iskolák, a munkahelyek jó része, felhívtam polgármesterünket, hogy van, mire azt válaszolta: „A határt járom és álmo-
dozom.” Meggyőződéssel mondom, hogy a fentebb felsoroltak ilyen meghitt álmodozás eredményeként születhettek meg. 

Polgármester úr, drága Bélám, köszönjük.                                                                                                   MOHAI IMRE

„Kvázi köztársaság” 
 
Csak kapkodom a fejem. Az utóbbi hetekben – ahogy a szleng mondja – még a „csapból is 
Pásztor Béla folyik”. Az internet felrobbant, méltató cikkeket és interjúkat, érzelemdús 
megjegyzések és köszönetnyilvánítások százait – ha nem ezreit – olvashatjuk szinte min-
denütt, ki tudja hány fotóval kísérve. Bizony nehéz, sőt talán lehetetlen is elfogulatlanul, 
személyes élményeket félretéve mondani bármit is, amikor Pásztor Béla veresi polgármes-
ter elképzelhetetlenül hosszú, hat évtizedes regnálásáról szólni akarunk. Annál is inkább, 
mert jelen sorok íróját is – mint sokakat – több mint négy évtizedes, barátsággá emelkedő 
ismeretség köti hozzá – én azért mégis tennék egy próbát, jókedvű optimizmussal, s legalább 
a félsikerben reménykedve. 

Baráti körben nemegyszer viccelődtem azzal az ötlettel, hogy Veresegyházat önálló (mini) köztársa-
sággá kellene kikiáltani. Végül is, tettem hozzá, majd minden feltétel adott hozzá, de ami a gondolat igazi lényege, az a te-
lepülés emberközpontú atmoszférája. Kialakult és a betelepülők körében ma is erősödik a helyi identitás, köszönhetően az 
életfeltételek minőségének és annak, hogy az úgynevezett nagypolitika lármája csak időnként kavarja fel a közéletet. Igen, 
ide – szerencsére – az elmúlt évtizedekben csak percekre volt képes betörni az országos politika szennyáradata, a hazudo-
zás, a kisstílű, pártoskodó gyűlölködés és a korrupcióval társuló paternalizmus. Mindezt a település kivetette magából és min-
dig a folytonosság, a törésmentes belső építkezés mellett tette le a voksát. S mi ez, ha nem egy lényegét tekintve humánus 
berendezkedés, hangoskodó percemberkék nélküli világ, aminek eszméjét valahol a lelkünk mélyén természetes módon 
hordozzuk? Még akkor is, ha tudjuk, hogy a kerítés itt sincs kolbászból és az élet kisebb-nagyobb megpróbáltatásaival ma-
gunknak is meg kell küzdenünk. 

Nos, hogy így, dióhéjban megfogalmazva formálódott Veresegyház modernkori története, sokaknak köszönhető. Ám 
hogy ezek a „sokak” tehették a dolgukat, Pásztor Béla tanácselnök-polgármesteren múlott. A „kvázi köztársasági elnökün-
kön” – mondhatnám bolondnak tűnő ötletemhez visszakanyarodva. Mert ha a köztársasági gondolat maga utópisztikus is, 
derűt csalva az arcunkra bizony megérezzük az igazságát. 

Én nem köszönöm meg Pásztor Béla munkáját. Ő „csak” tette, amire a sors rendelte, és még azt is hozzátehetem profá-
nul, hogy ezért „tartottuk”. Az viszont igaz, hogy neve településünk históriájának aranylapjaira íródott és mi, a kortársak 
egy több évtizedes csodának, Veresegyház első aranykorának voltunk és vagyunk tanúi, mi több: részesei. 

VARGA KÁLMÁNSzéchenyi Téri Óvoda

Szentlélek-templom

2011–2014. Református Iskola bővítései 
2014. Végéhez közelednek az útépítések, megújult 

közút körforgalmakkal, sportpálya korsze-
rűsítés. Pásztor Béla 87%-os támogatott-
sággal lesz újabb öt évre polgármester. 

2016. Szentlélek-templom, Volt Lang-ház felújí-
tása, ma ez a Városi Múzeum épülete 

2017. Az EGYMI átadása, Mézesvölgyi Nyár sza-
badtéri színházi fesztivál indulása, az első tan-
év a Veresegyházi Katolikus Gimnáziumban 
(Az új épület elkészültéig a régi polgármesteri 
hivatalban.) 

2019. Kosárlabda csarnok, Katolikus Gimnázium 
új épülete 

2021. Kucsa Tamás Városi Sportcsarnok, Tájház 
A Virágos Magyarország fődíjasa Veres-
egyház, Pásztor Béla önéletrajzi könyve: Ma-
gam ura, mások szolgája 

2022. Vértanúk Ligete szoborpark befejezése 
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Alpolgármester úr! Milyen jogkört biztosít Önnek 
a vonatkozó szabályozás az átmeneti időszakra? 
Tulajdonképpen teljes mértékben az alpolgármes-
ter gyakorolja ilyen esetben a polgármesteri jogkört. 
Ebben a jogi értelemben nincs „ügyvivőség”. Nyil-
ván erre eddig precedens sem volt Veresegyházon. 
Most a legfontosabb, hogy a város zavartalan mű-
ködését fenntartsuk, ezért természetesen például alá-
írom a szükséges iratokat, vezetem a testületi ülé-
seket.  Ugyanakkor magam is úgy vélem, hogy úgy 
tisztes, ha a választásig a lehető legtöbb döntés, még 
azok közül is, amelyekre a polgármesternek önál-
ló lehetősége van, a képviselő-testület elé kerül. Hi-
szen jelenleg a testület a leglegitimebb tényező. 
Ennek ellenére máris érzékelni, főleg a kommuni-
kációban némi változást a polgármesteri hivatal ré-
széről. 
Szeretném fenntartani a közvetlen kommunikáci-
ót a lakossággal. Van néhány kérdés a városban, amit 
meg kellene beszélnünk, mielőtt tovább lépünk. 
Ilyen a Tóstrand és környékének helyzete, a közle-
kedési rendszer felülvizsgálata, az Álomhegyi-tó, a 
zöldterületek hasznosítása vagy a piac. Számos in-
dulat és félreértés van ezek körül. Meg kívánjuk hall-
gatni a lakosság véleményét, ha szükséges, akkor vál-
toztatunk az irányokon. Ebben a kommunikációs 
csatornáinkat használni kívánjuk, különösen az on-
line felületeket. 
Hogyan néz ki a választási folyamat? 
Polgármester úr lemondása után március 6-án 
megtörtént a kormányhivatal részvételével az anya-
gok hivatalos átadása-átvétele. Gördülékeny meg-
beszélés volt Danka Ferenc kormányhivatali főosz-
tályvezető, jegyző úr és aljegyző asszony, illetve pol-
gármester úr és jómagam részvételével. Müködésbe 
lépett Veresegyház Város Helyi Választási Bizottsá-
ga, amely az időközi polgármester-választás idő-
pontját 2023. május 21-re tűzte ki. Az esetleges in-

dulni szándékozók április 1-jétől vehetik át az alá-
írásgyűjtő íveket és április 17-ig lesz lehetőségük az 
induláshoz szükséges 300 aláírás összegyűjtésére. A 
kampány maga április 1-jétől május 21. 19 óráig tart 
majd. 
Ön is indul? 
Igen. Független polgármester jelöltként magam 
is szándékozom elindulni a választáson. A célom 
az, hogy minden, a város érdekében együttmű-
ködésre nyitott emberrel közösen tegyünk Ve-
resegyház további fejlődése érdekében. Ilyen ér-
telemben a helyi pártpolitika szereplői felé is nyi-
tott vagyok, de még egyszer hangsúlyozva a füg-
getlenségemet.  
Sok indulóra számít? 
A polgármester úrnak a politikai közéletből való ki-
lépése kétségkívül „megnyitotta” a politikai mezőt. 
De mégis úgy vélem, hogy talán az igazi nagylét-
számú vetélkedés majd 2024-ben, a rendes önkor - 
mányzati választásokon várható. Ugyanis a most 
megválasztott polgármester mandátuma csak a jövő 
évi normál választásokig szól. 
Ön egyéni körzetből is megválasztott képviselő a tes-
tületben. Érinti mindez a körzetét? 
Nem, nincs összeférhetetlenség. Ott most nem szük-
séges időközi választást tartani. 
Sokan tartanak attól, hogy a város működését meg-
zavarhatja 58 év után Pásztor Béla távozása. 
Egyrészről polgármester úr tapasztalatára, vélemé-
nyére továbbra is igényt tart Veresegyház. Másrészt 
magam is arra törekszem, hogy a város élete zavar-
talanul működjön tovább. Az intézményeink szigorú 
költségvetés mellett gazdálkodva el tudják látni az 
igényeket. E téren máris léptünk, reményeink sze-
rint az áram árának fixálásával kiszámíthatóan és zök-
kenőmentesen tudjuk levezényelni az átmeneti 
időszakot. Úgy vélem, ez most a legfontosabb. 

KOVÁCS PÉTER  

INTERJÚ CSERHÁTI FERENC ALPOLGÁRMESTERREL 

Hogyan tovább, Veresegyház? 
 
Veresegyház történetében eddig példa nélküli jogi helyzet állt elő Pásztor Béla polgármester feb-
ruár 21-i lemondásával. Az időközi polgármester-választásig a főállású alpolgármester, Cserháti 
Ferenc gyakorolja a polgármesteri jogkört. Vele beszélgettünk. 

Fotó: Vágány Zoltán

Fotók: Lethenyei László
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Önkormányzat

45/2023.(II.16.) KT. HATÁROZAT: 
A Képviselő-testület jóváhagyja a 2023. évi költ-
ségvetési tervezet főbb számait és javasolja a 2023. 
évi költségvetési rendelet kidolgozását. 
 
46/2023.(II.21.) KT. HATÁROZAT: 
1. A 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§ alapján saját 

bevételek várható összegét 2024-ben 4 801 500 000 
Ft-ban, 2025-ben 4 801 500 000 Ft-ban, 2026-
ban 4 801 500 000 Ft-ban állapítom meg. 
A saját bevételek összetételét az 1. számú melléklet 
részletezi. 

2. A 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§ alapján adós-
ságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési köte-
lezettségek várható összegét 2024-ben 884 850 138 
Ft-ban, 2025-ben 852 466 303 Ft-ban, 2026-ban 
787 859 686 Ft-ban állapítom meg. 
Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizeté-
si kötelezettségek részletezését a 2. számú tartalmazza. 

 
47/2023.(II.21.) KT. HATÁROZAT: 
1. A Képviselő-testület elfogadja a Veresegyház 

Város Önkormányzat és a Veresegyházi Polgár-
mesteri Hivatal 2022. évre vonatkozó integrált 
kockázatkezelési intézkedési tervét. 

2. A Képviselő-testület elfogadja a Veresegyház 
Város Önkormányzat és a Veresegyházi Polgár-
mesteri Hivatal 2021. évre vonatkozó integrált 
kockázatkezelési intézkedési tervének végrehaj-
tásáról szóló beszámolót. 

3. A képviselő-testület felkéri a munkáltatói jogkör 
gyakorlóját az intézkedési tervben foglaltak vég-
rehajtására. 

 
48/2023.(II.21.) KT. HATÁROZAT: 
1. A Képviselő-testület a bevont szervezetek véle-

ménye alapján a Helyi Építési Szabályzat módo-
sítása során nem tartja szükségesnek a környeze-
ti vizsgálat elkészítését. 

2. A Képviselő-testület hozzájárul a Helyi Építési 
Szabályzat módosítási dokumentációjának vég-
legesítéséhez. 

 
49/2023.(II.21.) KT. HATÁROZAT: 
1. A Képviselő-testület lezártnak tekinti a partner-

ségi egyeztetést. 
2. A Képviselő-testület hozzájárul a Helyi Építési 

Szabályzat módosítás véglegesített dokumentá-
ció megküldéséhez, véleményezési záró szakasz-
ban az Állami Főépítésznél az egyeztető tárgya-
lás megtartásához. 

 
50/2023.(II.21.) KT. HATÁROZAT: 
1. A Képviselő-testület az Életfa Gyermekeinkért 

Egyesület részére, a Veresegyházi Waldorf Általános 
és Alapfokú Művészeti Iskola működési költsé-
geinek finanszírozására 2023. január 1-jétől 
2023. de cember 31-ig terjedő időszakra 700 000 

Ft/hó támogatást biztosít az önkormányzat 2023. 
évi költségvetésének „K512. Egyéb működési célú 
támogatások államháztartáson kívülre” Waldorf 
Iskola támogatása jogcímen tervezett előirányzat 
terhére. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármes-
tert, hogy a támogatási szerződést az Életfa Gyer-
mekeinkért Egyesülettel havi 700 000 Ft/hó tá-
mogatási összeggel megkösse. 

 
51/2023.(II.21.) KT. HATÁROZAT: 
1. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyo nának 

értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó sza-
bályokról szóló 13/2008.(IV.30.) önkormányzati 
rendelet szerint nyilvános pályázat útján együt-
tesen kívánja értékesíteni a 9851 hrsz-ú ingat-
lanból telekmegosztással kialakuló 9851/2, 
9851/3 és 9851/4 hrsz-ú ingatlanokat. Minimum 
ár 214 914 000 Ft +áfa. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, 
hogy a pályázati kiírást az önkormányzat hon-
lapján, hivatalos Facebook oldalán és a www.in-
gatlan.com weblapon jelentesse meg. 

3. A Képviselő-testület a pályázati eljárás nyertesét 
és a szerződéskötés biztosításának lehetőségét az 
értékelő bizottság javaslatának figyelembevételével 
állapítja meg. 
A pályázatokat értékelő bizottság tagjai: Garai Ta-
más jegyző, Tóth Sándor, a Pénzügyi Bizottság el-
nöke, Bobál Imréné, az Ügyrendi, Jogi és Köz-
biztonsági Bizottság elnöke. 

 
52/2023.(II.21.) KT. HATÁROZAT: 
A Képviselő-testület elfogadja az alpolgármesterek 
beszámolóját 2022. évben végzett munkájukról. 
 
53/2023.(II.21.) KT. HATÁROZAT: 
A Képviselő-testület elfogadja a bizottsági elnökök 
beszámolóját a bizottságok 2022. évben végzett 
munkájáról. 
 
54/2023.(II.21.) KT. HATÁROZAT: 
A Képviselő-testület a magánszemélyek, civil és egyéb 
szervezetek részére 2022. évben nyújtott önkor-
mányzati támogatásokról szóló beszámolót elfogadja. 
 
55/2023.(II.21.) KT. HATÁROZAT: 
A Képviselő-testület elfogadja a Polgármesteri Hi-
vatal 2022. évi tevékenységéről készült beszámolót. 
 
56/2023.(II.21.) KT. HATÁROZAT: 
A Képviselő-testület elfogadja a Váci Mihály Mű-
velődési Központ 2023. évi munkatervét. 
 
57/2023.(II.21.) KT. HATÁROZAT: 
1. A Képviselő-testület elfogadja a Kölcsey Ferenc 

Városi Könyvtár és a Helytörténeti Gyűjtemény 
2022. évi tevékenységéről szóló éves szakmai be-

számolóját, valamint a Könyvtár 2023. évi szak-
mai munkatervét. 

2. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a beszá-
molót, továbbá a munkatervet a fenntartó álta-
li elfogadást követően az intézmény vezetője 15 
napon belül megküldje a megyei hatókörű városi 
könyvtár részére. 

 
58/2023.(II.21.) KT. HATÁROZAT: 
A Képviselő-testület elfogadja a Veresegyház Váro-
si Sportkör 2022. évi munkájáról szóló, szakosztá   -
lyon   ként elkészített beszámolókat. 
 
59/2023.(II.21.) KT. HATÁROZAT: 
A Képviselő-testülete elfogadja Veresegyház Város 
2022. évi sportéletéről szóló szakmai beszámolót. 
 
60/2023.(II.21.) KT. HATÁROZAT: 
A Képviselő-testület elfogadja a Veres 1 Színház 2022. 
évi működéséről szóló szakmai beszámolóját. 
 
61/2023.(II.21.) KT. HATÁROZAT: 
1. A Képviselő-testület megerősíti a Veresegyház bel-

terület 5721/2 ingatlan értékesítésére kiírt pályázat 
Értékelő Bizottságának döntését, amely alapján 
nyertesként hirdeti ki Veresgép Kft. pályázatát ösz-
szesen 16 983 000 Ft + áfa vételáron. Adásvéte-
li szerződés megkötésére legkésőbb 2023. már-
cius 6-ig kerül sor. Vevő az ingatlan birtokába a 
végleges szerződés aláírását követően a teljes vé-
telár megfizetésével egyidőben lép. 

2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy Vevő a kö-
vetkező fizetési ütemezésben fizesse meg a teljes 
vételárat, a Magyar Állam képviseletében eljáró 
MNV Zrt. nyilatkozatának megérkezését vagy a 
nyilatkozattételre rendelkezésére álló 35 nap el-
teltét követően: Egyösszegben szerződéskötéskor 
a pályázati biztosíték összege (215 684 Ft) a vé-
telár kifizetésekor levonandó. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
az adásvételi szerződés aláírására. Egyben felhívja 
a jegyzőt, hogy az ingatlanértékesítésből keletke-
ző változást a vagyon-nyilvántartásban és a Föld-
hivatali ingatlan-nyilvántartásban vezettesse át. 

 
62/2023.(II.21.) KT. HATÁROZAT: 
1. A Képviselő-testület megerősíti a Veresegyház bel-

terület 5721/3 ingatlan értékesítésére kiírt pályázat 
Értékelő Bizottságának döntését, amely alapján 
nyertesként hirdeti ki a Veresgép Kft. pályázatát 
összesen 18 765 000 Ft +áfa vételáron. Adásvé-
teli szerződés megkötésére legkésőbb 2023. már-
cius 6-ig kerül sor. Vevő az ingatlan birtokába a 
végleges szerződés aláírását követően a teljes vé-
telár megfizetésével egyidőben lép. 

2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy Vevő a kö-
vetkező fizetési ütemezésben fizesse meg a teljes 
vételárat, a Magyar Állam képviseletében eljáró 

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai
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KÖZVILÁGÍTÁS HIBA BEJELENTÉSE  

Telefonon közvetlenül a közvilágítás üzemeltetőjénél (JUKO Kft.): 06 30 685 98 65 (napi 24 órában hívható) 

Interneten: kozvilhiba.hu/hibabejelentes oldalon 
Személyesen, vagy telefonon: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Recepcióján, 

illetve a 06 28 588 607-as telefonszámon

MNV Zrt. nyilatkozatának megérkezését vagy a 
nyilatkozattételre rendelkezésére álló 35 nap el-
teltét követően egyösszegben szerződéskötéskor 
a pályázati biztosíték összege (238 315 Ft) a vé-
telár kifizetésekor levonandó. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
az adásvételi szerződés aláírására. Egyben felhívja 
a jegyzőt, hogy az ingatlanértékesítésből keletke-
ző változást a vagyon-nyilvántartásban és a Föld-
hivatali ingatlan-nyilvántartásban vezettesse át. 

 
63/2023.(II.28.) KT. HATÁROZAT: 
1. A Képviselő-testület a Veresegyházi Polgármesteri 

Hivatal költségvetési szervnél a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 67. 
§-ában, valamint a 229. § (1) bekezdésében meg-
határozott létszámcsökkentést rendel el 2023. jú-
nius 30-i hatállyal, 2 fő közszolgálati jogviszony 
megszüntetése felmentéssel (felmentési idővel). 
A Veresegyházi Polgármesteri Hivatal munkajo-
gi létszámát 2023. július 1-jétől kezdődően 56 
főben határozza meg. 

2. A létszámcsökkentés indoka a Polgármesteri 
Hivatal által ellátott feladatok hatékonysági és 
költségtakarékossági szempontú átszervezése. A 
2 fő közszolgálati jogviszony megszüntetése 
után a Polgármesteri Hivatalban új közszolgála-
ti jogviszonyt nem lehet létrehozni.  

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármes-
tert, hogy az előterjesztésben meghatározott lét-
számcsökkentésről tájékoztassa a területileg ille-
tékes munkaügyi szervezetet. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, 
hogy az előterjesztésben meghatározott létszám-
csökkentést hatáskörében eljárva hajtsa végre. 

 
64/2023.(II.28.) KT. HATÁROZAT: 
1. A Képviselő-testület elfogadja a Polgármesteri Hi-

vatal SZMSZ-ének 2023. március 1-jétől törté-
nő módosítását az előterjesztés mellékletét képező 
tartalom szerint. 

2. A Képviselő-testület felkéri a munkáltatói jogkör 
gyakorlóját, hogy a módosult szabályzatot a mun-
kavállalókkal megismertesse. 

 
65/2023.(II.28.) KT. HATÁROZAT: 
1. A Képviselő-testület elfogadja a Polgármesteri Hi-

vatal SZMSZ-ének 2023. július 1-jétől történő 
módosítását az előterjesztés mellékletét képező tar-
talom szerint. 

2. A Képviselő-testület felkéri a munkáltatói jogkör 
gyakorlóját, hogy a módosult szabályzatot a mun-
kavállalókkal megismertesse. 

 
66/2023.(II.28.) KT. HATÁROZAT: 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Veresi Kró-
nika önkormányzati újság hirdetési díjait 30%-os 
mértékben megemeli 2023. április 1-től. 
 
67/2023.(II.28.) KT. HATÁROZAT: 
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyházi Vá-

rosi Televízió Kft.-vel 2023. január 1. napjától 
2023. december 31. napjáig történő Vállalkozási 
szerződés megkötéséhez. 

2. A Képviselő-testület Vállalkozó részére a Vállal-
kozási szerződésben meghatározott feladatok 
ellátásáért 600 000 Ft + áfa/hó összegű díjat ál-
lapít meg az Önkormányzat 2023. évi költség-
vetés „K3. dologi kiadások/K342 Reklám- és pro-
pagandakiadások” előirányzata terhére. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármes-
tert a Veresegyházi Városi Televízió Kft.-vel kö-
tendő feladatellátási szerződés aláírására. 

 
68/2023.(II.28.) KT. HATÁROZAT: 
1. A Képviselő-testület elfogadja Magyarország 

Kormánya 41/2023.(II.20.) Korm. rendeletében 
teremtett lehetőséget, miszerint 2023. április 1. 
és 2023. december 31. közötti időszakra az MVM 
és Veresegyház Város Önkormányzata között 
fennálló, ezévi villamosenergia vételezési szer-
ződésben a villamosenergia árát fixálja. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármes-
tert, hogy a villamosenergia árának fixálásáról in-
tézkedjen a szolgáltató MVM erre a célra kiala-
kított elektronikus felületén. 

 
69/2023.(III.8.) KT. HATÁROZAT: 
1. A Képviselő-testület jóváhagyja – a Kttv. 107.§-

ában foglaltaknak megfelelően – Pásztor Béla ré-
szére a 2019. október 13-tól 2022. december 31-
ig ki nem adott szabadság, 81 nap megváltását. 

2. A Képviselő-testület a Kttv. 225/D.§-ában fog-
laltak alapján a polgármestert megillető végki-
elégítés háromhavi illetményének megfelelő ösz-
szegű juttatását további háromhavi illetménynek 
megfelelő összeggel kiegészíti. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgár-
mestert, hogy a juttatások kifizetéséről intéz-
kedjen. 

70/2023.(III.8.) KT. HATÁROZAT: 
1. A Képviselő-testület hozzájárul Veresegyház Vá-

ros Önkormányzata és Pásztor Béla között az elő-
terjesztés mellékletét képező Megbízási szerződés 
megkötéséhez, megbízási díj nélkül, 2023. már-
cius 1-jétől határozatlan időtartamra. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgár-
mestert a Pásztor Bélával kötendő megbízási szer-
ződés aláírására. 

 
71/2023.(III.8.) KT. HATÁROZAT: 
1. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Veres-

egyházi Polgármesteri Hivatal tulajdonát képe-
ző, LZB-001 frsz-ú Dacia Duster személygépkocsi 
bruttó 5 000 000 Ft-ért értékesítésre kerüljön 
Pásztor Béla leköszönő polgármester részére. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a 
Pásztor Bélával kötendő gépjármű adásvételi szer-
ződés aláírására. 

 
72/2023.(III.8.) KT. HATÁROZAT: 
1. A Képviselő-testület megerősíti a Veresegyház 

belterület 9851 hrsz-ú területből telekmegosztás-
sal kialakuló 9851/2 hrsz-ú 2802 m2, 9851/3 hrsz-
ú 1760 m2 és 9851/4 hrsz-ú 1759 m2 ingatlanok 
értékesítésére kiírt pályázat Értékelő Bizottságának 
döntését, amely alapján nyertesként hirdeti ki a La-
terex Építő Zrt. pályázatát összesen 214 914 000 Ft 
+áfa vételáron. Előszerződés megkötésére legkésőbb 
2023. március 17-ig, végleges adásvételi szerződés 
megkötésére a sikeres telekalakítást követő 5 napon 
belül kerül sor. 

2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy Vevő a kö-
vetkező fizetési ütemezésben fizesse meg a teljes 
vételárat, a Magyar Állam képviseletében eljáró 
MNV Zrt. nyilatkozatának megérkezését vagy a 
nyilatkozattételre rendelkezésére álló 35 nap el-
teltét követően: 
Előszerződés megkötését követő 3 munkanapon 
belül 107 457 000 Ft+áfa, maradék vételárrészlet 
végleges adásvételi szerződés megkötését követő 15 
napon belül, sikeres telekalakítást követően. A pá-
lyázati biztosíték összege (2 729 408 Ft) a vételár 
kifizetésekor levonandó. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgár-
mestert az adásvételi szerződés aláírására. Egy-
ben felhívja a jegyzőt, hogy az ingatlanértéke-
sítésből keletkező változást a vagyon-nyilván-
tartásban és a Földhivatali ingatlan-nyilvántar-
tásban vezettesse át.
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Önkormányzat

Felhívás 
Veresegyház Város Önkormányzatának 

Művelődési, Ifjúsági 
és Sport Bizottsága 

2023-ban is kiírja az alábbi pályázatokat:  
A VÁROSI SPORTKÖR KERETEIN KÍVÜL MŰKÖDŐ 

SPORTSZERVEZETEK ÉS MAGÁNSZEMÉLYEK 
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA 

• 
VERESEGYHÁZON MEGVALÓSULÓ 

KULTURÁLIS ÉS SPORT PROGRAMOK TÁMOGATÁSA 
• 

NYÁRI TÁBOROK TÁMOGATÁSA 
• 

„SEGÍTÜNK, HOGY TANULHASS” 
• 

„SEGÍTÜNK, HOGY SPORTOLHASS”  
A pályázati felhívás teljes szövege és pályázati űrlap 

a www.veresegyhaz.hu 
internetes oldalon megtalálható, illetve a pályázati űrlap 

beszerezhető a Polgármesteri Hivatal földszinti ügyfélszolgálatán is.

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
• elfogadta az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.22.) 

önkormányzati rendeletet, 
• módosította az egészségügyi alapellátásról szóló 3/2017.(III.3.) önkormányzati 

rendeletet a gyermek háziorvosi körzetek, felnőtt háziorvosi körzetek és a 
fogorvosi körzetek utcalistájáról, 

a rendeletmódosításoknak megfelelően 2023. április 1-jétől módosította: 
• a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2006.(VI.21.) önkormány-

zati rendeletet a bölcsőde étkezési és gondozási díjairól, 
• a szociális ellátásokról szóló 10/2006.(VI.28.) önkormányzati rendeletet az 

idősek otthona és az ESÉLY Alapellátási Központ térítési díjairól. 

Tájékoztatás 
Veresegyház Város Önkormányzata 

ELEKTRONIKAI 
HULLADÉKGYŰJTÉST 

szervez 

2023. április 21–22. 
a Veresegyházi GAMESZ (Sport utca 4.) telephelyén,  

ahol díjmentesen lehet leadni 
a lakosságnál keletkezett elektronikai hulladékot. 

LEADHATÓ ÉP ÁLLAPOTÚ ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK: 
• Háztartási nagygépek (hűtőszekrény, mosógép, szárítógép, stb.) 
• Háztartási kisgépek (porszívó, hajszárító, turmixgép, konyhai robotgép, stb.) 
• Számítógépek és távközlési berendezések (asztali számítógép, nyom-

tató, monitor, laptop, billentyűzet, stb.) 
• Szórakoztató elektronikai eszközök (TV készülék, rádiókészülék, hang-

szórók, stb.) 
• Barkácsgépek és kerti kisgépek (fúrógép, csiszológép, fűnyíró, sö-

vénynyíró, stb.)  
• Elektromos alkatrészeket tartalmazó játékok és sporteszközök (vi-

deojátékok, játékkonzolok, stb.) 
• Füstjelző, termosztát, stb. 
• Világítást szabályzó berendezések, stb. 

A következő hulladékokat nem tudják átvenni: 
orvostechnikai eszközök, földfém kábel, ipari alu-kábel, radioak-
tív berendezések, fénycsövek, toner patron, napelem.  
Hiányos berendezések, alkatrészek és egyéb hulladékok átvételét a meg-
bízott Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. képviselője megtagadhatja. 
KÉRJÜK, TEGYEN KÖRNYEZETE RENDBEN TARTÁSÁÉRT 

ÉS VEGYE IGÉNYBE A SZOLGÁLTATÁST! 

Veresegyház Város Önkormányzat rendelet változásai

A 2023. április 1-jétől érvényes díjakra vonatkozó rendeletek megtalálhatók a www.veresegyhaz.hu->Önkormányzat->Hatályos helyi rendeletek oldalon. 

Kedves Szülők! 
Engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljam intézményünk alapítványát. 

2021. január 1-jétől jogosultakká váltunk az adó 1%-ának fogadására. 
Alapítványunk célja: 

fejlesztőeszközök vásárlása, iskolai programok és kirándulások támogatása 

Alapítványunk adatai: 19099527-1-13 

EGY MINDENKIÉRT Alapítvány 
2112 VERESEGYHÁZ, ÚJISKOLA UTCA 15.  

Kérjük, hogy adójuk 1%-ával támogassák alapítványunk működését! 
Tisztelettel: Veresegyházi EGYMI Nevelőtestülete 
és az EGY MINDENKIÉRT Alapítvány Kuratóriuma                       
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Közélet

Kedves Ildikó! Hogyan telnek nyugdíjas napjaid? 
Az első hónapokat az ember még szabadságként éli 
meg, ezzel én is hasonlóképpen vagyok. Ha majd 
igazán belerázódtam és a sok elmaradt házi feladattal 
végzek, amiket a „majd, ha nyugdíjas leszek” idő-
szakra halogattam, akkor kérdezz meg újra és el-
mesélem. De bevallom, jól esik egy kicsit tovább pi-
henni reggel, ráérősen bevásárolni, kényeztetni a csa-
ládomat a kedvenc ételeikkel.  
Furcsa lehet ez egy olyan közéleti egyéniségnek, aki 
évtizedeken keresztül aktív alakítója volt a veresi 
kulturális, protokoll, sajtó- és iskolaügyeknek. Ho-
gyan emlékszel vissza e szerteágazó munkakörre?  
Szerencsés csillagzat alatt születtem. Összesen két 
munkahelyem volt. A pályámat a gödöllői egyetemen 
kezdtem tanulmányi előadóként, majd a gyermekeim 
születése után titkárságvezetőként folytattam. Jobbat 
nem is kívánhattam volna annyi idősen, hiszen fia-
talok között az ember nem öregszik. Viszont 40 éve-
sen merőben más feladat várt Veresegyházon: a vá-
ros közoktatásának teljes spektruma – a bölcsődétől 
az esti középiskoláig –, valamint a közművelődés ön-
kormányzati felügyelete. Egyfajta hidat képeztem a 
fenntartó és az intézmény között, melynek lényege 
a közvetlen információáramlás volt. Minden intéz-
ménnyel olyan kapcsolat kiépítésére törekedtem, 
amely a zökkenőmentes és eredményes működést se-
gítette. Később, a város felgyorsult fejlődése folytán 
a protokoll feladatok ellátásával is megbíztak, mely-
hez szorosan kapcsolódott a nyomtatott és elektro-
nikus sajtó felügyelete is. Szép, változatos és izgalmas 
munka volt az enyém.   
Különös érzéked volt a művésztársadalom összefo-
gására. Könnyen befogadott ez a közeg? 
Ezt a feladatot a mai napig az élet ajándékának te-
kintem. Amikor az 1956-os forradalom 50. évfor-
dulójára pályázatot hirdettünk egy városi emlékmű 
elkészítésére, volt szerencsém a helyi művészek mind-
egyikét megismerni. Ezt a kapcsolatot tovább mé-
lyítette az aradi vértanúk szoborparkjának kialakí-
tása, ahol évente egy általuk készített műalkotással 
gazdagodott Veresegyház. Hálás vagyok a sorsnak, 
hogy mára mindannyiuk barátságát élvezhetem. 
Kevesen tudják, de aktív tagja voltál évtizeden át 
a Veresi Krónikának is. Mi volt véleményed szerint 
az az „íz”, ami te voltál a Krónika lapjain? 
Egy jól összekovácsolódott csapatban dolgozni 
mindig öröm. Ám az én feladatom itt nem volt iga-
zán hálás. A mindenki számára érthető tájékozta-

tásért és mindenekelőtt a hitelességért feleltem, ami 
napjainkban nem könnyű feladat. Visszafogni a néha 
elszabaduló szárnyalást nagyon nehéz.  S bár csak 
húsz évet töltöttem a város vérkeringésében, ebben 
az esetben mégis nekem jutott a múlt valósághű 
kontrollja. Ezen okokból úgy érzem, hogy a hát-
térben én voltam a csapat mértéktartója. 
Egy kicsit térjünk vissza a kezdetekhez! Úgy tudom, 
édesapád révén már korán kötődtél Veresegyházhoz. 
Mesélj erről! Hogyan kerültél Veresre? 
Édesapám az új postahivatal építése idején került 
Veresegyházra hivatalvezetőnek. Szakmai irány-
mutatásai alapján készült el a létesítmény, melyet 
nyugdíjba vonulásáig ő vezetett. Ez idő alatt őszin-
te, szoros barátság szövődött polgármester úr és az 
apukám között, mely a mai napig nem halványult. 
S amikor én is Veresegyházra szegődtem, polgár-
mester úr örömmel és bizalommal fogadott. Ez szá-
momra igen megtisztelő volt, melyért azóta is na-
gyon hálás vagyok.  

Egyike voltál azon embereknek, akik a legszorosabb 
munkakapcsolatban voltak Pásztor Béla polgár-
mesterrel. Milyen volt főnöknek és hogyan éled meg 
a lemondását, hiszen szinte egyszerre távoztatok? 
Polgármester úr kivételes ember. Szakmai és emberi 
értékeit az ország minden részén elismerik és tisz-
telik. Egy ilyen géniusz mellett dolgozni kitünte-
tés és egyben igazi erőpróba. Nincs abban semmi 
túlzás, ahogy a helytállásról nyilatkozik: egy nap = 
24 óra + az éjszaka. 
Addig nem állhatsz meg, amíg a munka nincs el-
végezve. Mindegy, hogy milyen nap van és hányat 
mutat az óra. Megszámlálhatatlan ünnepnap és hét-
vége áll mögöttünk, melyeket fáradtságunkat lep-
lezve, mosolyogva, együtt csináltunk végig. Nem is-
mer lehetetlent és lám, az idő őt igazolja. Fantasz-
tikus életpálya az övé, mely példaértékű minden em-
ber számára. Az élet úgy hozta, hogy néhány hó-
nap eltéréssel együtt fejeztük be küldetésünket. Bí-
zom abban, hogy bölcsességét, éleslátását és fél   év-
százados szakmai tapasztalatát még sokaknak to-
vábbadhatja.  
Mit tartasz pályafutásod legnagyobb sikerének? 
Azt, hogy Veresegyház fénykorának aktív részese le-
hettem. Munkámmal a Mézesvölgyi Iskola átadá-
sától kezdve a Szentlélek-templom felszentelésén át 
többek közt a Városi Sportcsarnok avatásáig hoz-
zájárulhattam a város jeles eseményeinek méltó meg-
ünnepléséhez. 
A legváratlanabb helyzetekben is nyugalmat és de-
rűt sugároztál a rendezvényeken. Van erre vala-
milyen titkod? 
Minden ember másként éli meg a szereplést. Én bi-
zony mindig nagyon izgultam az első megszólalás 
alatt. Aztán rendszerint elszállt a drukk, feloldód-
tam. Fontos, hogy minden eshetőségre igyekezzünk 
előre felkészülni. Váratlan esemény mindig adódik, 
amit rezzenéstelen arccal kell megoldani, sőt elhi-
tetni a közönséggel, hogy ez is a program része. 
Keveset tudunk rólad, mint magánemberről. Me-
sélj, kérlek a családodról, a hobbijaidról! 
A hobbim ez idáig a munkám volt. Mivel a csalá-
dom az elmúlt évtizedekben nélkülözni kényszerült, 
most nagyon igyekszem e mulasztásomat pótolni. 
Két gyönyörű unokám, Benedek és Vilmos sze-
rencsére alig várja, hogy a mamival lehessen. Ez fel-
tölt, ez a boldogsághormon. A szüleimmel való tö-
rődés is fontos része a napjaimnak, megnyugtató, 
hogy most már többet lehetek velük. És végre jut 
időm olvasni és uszodába járni.   
Nyugtass meg mindenkit, ha nyugdíjasként is, de 
ugye, továbbra is jelen leszel a veresegyházi ren-
dezvényeken, közéletben! 
Hát persze. Ez irányú igényét az ember nem tud-
ja letenni csak úgy. Továbbra is érdekel a város moz-
galmas, pezsgő élete, rendezvényei. Az emlékek, 
élmények ott elevenednek meg, így tartom őket 
életben. 

KOVÁCS PÉTER 

NYUGDÍJBA VONULT KISNÉ TAKÁCS ILDIKÓ, AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJTÓ- ÉS PROTOKOLLREFERENSE

„A fénykor aktív részese 
lehettem” 

 
Évtizedeken keresztül megszoktuk, hogy a városi közélet számtalan rendezvényét Kisné Ildikó mo-
solygós arca felügyeli, szervezi. A sors úgy hozta, hogy nyugdíjba vonulása egybeesett Pásztor Béla 
polgármester lemondásával. Ildikóval beszélgettünk pályafutásról, értékekről, élményekről.

Kisné Takács Ildikó
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Veresegyházi család 
Seres Pál és Száraz Julianna lányukkal, Juliannával 

az 1930-as években 

MÚLTIDÉZŐ • SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET GYŰJTEMÉNYÉBŐL
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Közélet

Az internet (az egész világot körülölelő számítógép-
hálózat, a „hálózatközi kapcsolat”) használata a ma 
emberének mindennapos gyakorlat, hozzátartozik 
az életéhez, szinte olyan, mint a reggeli kávé vagy 
egy szál cigaretta. Jellemzően nem is tud a „függő 
ember” nélküle élni, egy kattintás és másodpercek 
alatt elérhetünk szinte bármilyen információt, lé-
nyegében „megnyílik a világ”. Ma már nem szük-
séges lexikonokat bújni, könyvtárban ücsörögni, a 
nagyi gyöngybetűkkel írt autentikus megsárgult re-
ceptjei után kutatni, vagy éppen a szomszéd-
asszonyt faggatni, vajon ő hogyan csinálja a sza-
lagos farsangi fánkot. Hiszen online pillanatok alatt 
megtalálhatjuk a földkerekség gasztronómiájának 
bármely receptjét, mert internetes tartalmakat 
szinte valamennyi élő nyelven elérhetünk. Gyere-
keink már a digitális jólétbe beleszületve nem is tud-
ják elképzelni, hogy öreg szüleik korában hogyan le-
hetett létezni internet és okoseszközök – tabletek, 
laptopok és szupertelefonok – nélkül. Kétségtelenül 
igaz: az internet lehetővé tette az otthoni munka-
végzést, a tanulást, a tájékozódást. Bármikor ráke-
reshetünk kedvenc filmünkre, vagy leellenőrizhet-
jük a hozzánk legközelebbi szolgáltatási lehetőségeket. 
Utazásainkat is könnyedén megszervezhetjük, a me-
netrendekre, átszállásokra és a repülőjáratokra vo-
natkozó információkat online intézhetjük, a vonat-
és buszjegyeket is megrendelhetjük. Nem is beszél-
ve az internetes ügyintézés egyéb lehetőségeiről. A 
koronavírus-járvány okozta helyzetben egyes mun-
kavállalók otthonról folytathatták a munkájukat, az 
iskolák és a tanulók között nem szakadt meg a kap-
csolat, az internet megoldást biztosított a távokta-
tásra. Vég nélkül lehetne sorolni a világháló adta elő-
nyöket, de nem szabad elfeledkeznünk az internet 
szabadsága mellett a veszélyeiről sem. Elsősorban a 
gyermekeket és a fiatalokat érintő káros tartalmak 
fokozott megjelenéséről. Oda kell figyelnünk a fel-
nőtt társadalomban egyre inkább megjelenő meg-
tévesztések és álhírek, mindenkit megalázó propa-
gandaanyagok sokaságának térnyerésére. Az inter-
netes üzenetváltások alkalmával az egymást lehúzó, 
gyalázó, vulgáris beszéd elterjedésére. Kiket veszé-
lyeztett a negatív információ? Tulajdonképpen 
minden internet fogyasztót, de elsősorban a naiv, ta-
pasztalatlan gyerekeket, az idős, magányos és köny-
nyűszerrel befolyásolható embereket. Ők eshetnek 
könnyedén célpontjává a felhasználók által közzé-
tett káros tartalmaknak, a hamisság csapdájának.  

Kérdésként merül fel: milyen veszélyeket hor-
doz és milyen hatással van a gyermekek fejlődésére 
a digitális technológia, az internet világa? A világ-
háló anonim jellegénél fogva a legsúlyosabb ve-
szélyforrások egyike az online zaklatás (fenye   - 
getés, zsarolás, kiközösítés, megszégyenítés, gyű-
lölködő üze netek, rosszindulatú hozzászólások 
stb.) küldése. A cyberbullying jelenség elsősorban 
az iskoláskorú fiatalok életében a legjellemzőbb. 
Az iskolai cukkolással ellentétben ebben a formá-
ban nincs senki, aki megvédhetné a kiszemelt ál-
dozatot, itt az online térben következmény nélkül 
„szabad a pálya”, ez pedig súlyos traumát okozva 
akár öngyilkosságba is hajszolhatja elszenvedőjét. 
Sajnos sok szülő még csak nem is sejti a történte-
ket, mert a gyerekek többsége félelmében elhall-
gatja a zaklatás tényét.  

A fiatalok meggondolatlanul töltenek fel ma-
gukról képfelvételeket például a Facebook, vagy az 
Instagram közösségi hálózatokra, így a szexuális 
zaklatók könnyen beazonosítják és megtalálják 
őket nyilvános adataik alapján. A grooming (be-

cserkészés, behálózás) az a jelenség, amikor valaki 
azért alakít ki kapcsolatot az interneten, hogy bi-
zalmába férkőzzön a kiszemelt „áldozatának”, ami 
után később rá tudja venni személyes találkozóra 
és szexuális kapcsolatra. Nagyon fontos megértetni 
a fiatalokkal, hogy ne osszanak meg semmilyen 
személyes adatot (név, fénykép, lakáscím, iskola 
címe) melynek alapján beazonosíthatóak lenné-
nek. Ne higgyenek feltétlenül az idegeneknek, ne 
küldözgessenek fényképeket magukról, mert nem 
mindenki az, akinek mondja magát. Kerüljék a 
személyes találkozást, ne engedjenek a szép szavak -
nak, az ígéreteknek, a „csábitásnak”.  

A vonaton hazafelé jövet szembesültem azzal a 
ténnyel, hogy 15-16 éves középiskolások, fiúk és 
lányok, a „kütyü generáció” tagjai olyan interne-
tes oldalakat böngésztek, ahol a fő téma a felnőtt 
tartalmak, a meztelenség volt különböző pozíci-
ókban. A szülők egyik legnagyobb félelme az ext-
rém erőszakos és pornográf tartalmak, ami szinte 
mindenütt ott leselkedik a gyerekekre.  

Ma már az óvodáskorúaktól kezdve szinte min-
den fiatal kezében ott van az okostelefon. Így egyre 
többeknek van lehetősége meggondolatlanul kel-
lemetlen, kínos pillanatokat megörökíteni a má-
sikról. Mi ebben a veszély? Lehetőséget kínál az így 
készült kép- és videófelvétel adott esetben a másik 
ember megzsarolására, vagy egyszerűen csak az il-
lető hírnevének csorbítására. Jó tudni: ahogy a 
közösségi hálózatok egyre inkább a mindennapi 
életünké válnak, így az iskolák és a munkahelyek 
is ellenőrzik a jelentkezők online hírnevét. Fontos 
megértetni a fiatalokkal: ha egyszer valami felkerül 
a világhálóra, arról feltételezni kell, hogy ott is 
marad, valahol, valakiknél és ezt bármikor, akár 
rosszindulatúan anonim felhasználhatják. Nagyon 
fontos, hogy minden képpen gondoljuk át, mit te-
szünk ki például a Facebook-fiókunkba, „mert egy 
kép többet mond minden szónál.” Ami ma jópofa-
ságnak tűnik, például egy kihívóbb fotó, az nem 
biztos, hogy évekkel később jó fényt vet ránk.  

 
 VERÉB JÓZSEF

JÓ TUDNI!

Az internet veszélyei   I. rész 
 
A digitális technika, az információs és kommunikációs technológiák új lehetőségeket és új veszélyeket 
is hoztak magukkal. Senkinek ne legyen kétsége afelől, miszerint a számítógép mellett ülve nem 
lehet súlyos bűncselekményeket elkövetni. A felnőttek sincsenek tisztában a világháló veszélyei-
vel, a szülők nagy része nem vagy alig ismeri a virtuális világhálót, annak működését és szabályait. 
Fontos, hogy ismerjük a veszélyforrásokat, ennek érdekében itt, az újság hasábjain – ha nem is a 
teljesség igényével – nekünk is beszélnünk kell az online jelenlét árnyoldalairól.

„Még mindig piszkosul naiv vagyok, elhiszem, 
amit látok! Ha egyszer megszüntetem a Facebook-
oldalam, nem kísérem figyelemmel a netes híre-
ket és visszatérek a buta telefonokhoz, az inter-
netes csalások, átverések, álhírek, a pofátlan meg-
figyelések, adathalászat és a sok töppedt agyú 
kommentáló miatt.” 

A  kép illusztráció. Fotó:  Veréb

Az okos kütyü csapdájában

A CYBERBULLYING JELENSÉG az általános és a középiskolások életében a legjellemzőbb. 
Ha a gyerek iskolatársai felől érkezik támadás, az események dokumentálása után jelezni kell 
a problémát a pedagógusok és a szülők felé. Értesíthetjük a weboldal üzemeltetőjét, és a www.biz-
tonsagosinternet.hu portált, súlyos esetben a rendőrséget. A kiskorúak személyes adataival való 
visszaélés, fizikai fenyegetés vagy szexuális zsarolás törvénybe ütközik, ezekben az esetekben min-
denképp értesítsük a hatóságokat! 

PEST VÁRMEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY 
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VERESI KRÓNIKA • HAGYOMÁNY ÉS LENDÜLET IRODALMI PÁLYÁZAT 2022.

„Minden történelmi kor átkozza a rá mért változásokat, így volt ez a gőzmozdony, sőt a nyom-
tatott könyv érkezésekor is, az előbbi feldúlta a tájat és a természetet, ez utóbbi feleslegessé tette 
a szóbeliségben öröklődő emlékezetet. Saját korunkból nézve mindig végzetesnek tűnik a törté-
nő változás és mi kedvtelve rágcsáljuk a gondolatot: minden bajunkért a technológiai fejlődés a 
hibás. Így is van és nincs is így, erre az ambivalenciára és a nosztalgiába menekülés korlátoltsá-
gára hívja fel a figyelmet az alább olvasható rövidpróza. Toczauer Júlia műmeséje szándékosan me-
rít a népmese eszköztárából, helyez egymás mellé típuskaraktereket, nem autentikus, hanem iro-
dalmilag ismerős kíván lenni. Kevés olyan műfaj van, amiben a tanulságot a didaktikusság ne-
hézkessége nélkül ki lehet mondani, de a Mindenkori népmese megtalálta ezt a formát, miköz-
ben a választott tematikát, a múlt és a jelen ellentétpárok elbizonytalanítását a nyelvi, műfaji, képi 
módszerek még a tanulság kimondásánál is jelentéstelibben dolgozzák ki.”           VERÉB ÁRNIKA                      

Hol volt, hol nem volt, valamikor példa erre biz-
tosan volt, mert bár ez nem egy szokványos mese, 
azért az már sokszor megtörtént, hogy ama ifjú, ki-
nek éppen csak kiserkedt kicsiny szakálla, oly 
mély kétségekkel áhította édesapja bölcsességét, hogy 
azon még a legszigorúbb atyai szív is megesett. 

Így volt ez az ifjú Pállal is, aki napokig csak úgy 
jött és ment a kis döngölt padlójú házacskában, 
mint a kutya, ha nem lelé dolgavégzésének helyit, 
aztán meg gubbasztott a tornácon, mint a kivén-
hedt tik az udvarban kopasz farháttal, hogy édes-
apja már csak odalépett hozzá, kikémlelni, mi 
nyomasztja oly nagyon. 

– Tán, fiam, hideglelés bújt beléd, hogy egyszer 
kóricálsz, másszor kuksolsz. Nem jó jel ez a jó-
szágnál se! Dugd ide a homlokod! – Hát az öreg 
érezte, hogy nem fejből származik a baj. Úgy hát 
leült Pállal a lócára, sejtvén, hogy itt bizony másutt 
kell keresni a gondok gyökerét.  – No, fiam, azt 
látom még az én vén szemeimmel is, hogy tégedet 
gond gyötör, de még, ha fehérnép is van a dolog-
ban, megoldjuk. Ne búsulj semmit!  

– Jaj, édesapám! – legyintett Pál. – Nem ilyen 
természetű az én gondom. – Azzal elhallgatott, s 
hallgattak mindketten még egy ideig, de minthogy 
az öreg nem faggatózott, Pál végül előadta magát. 
– Tudja, maguknak nem volt semmijük abban a 
világban, aminek én már csak töredékét ismerhe-
tem. Kendék gyalogszerrel jártak iskolába, nem 
volt kéznél mobilkészülék, ha át akarták hívni a 
komát egy kupicára, s nem úgy volt az se, hogy az 
ember csak bement a Lidlbe, és leemelte a stelá-
zsiról a neki tetsző portékát. 

Az öreg elmosolyodott tekintélyes pörgéje alatt, 
s meglapogatta az ifjú Pál hátát. – Nem volt ne-
künk semmi hasonlónk, de lád’, csak felnőttünk 
valamiként. Felnevelt bennünket a róna s az erdő, 
no meg persze a táncház és a baksus. – Egy pilla-
natra az öreg szemébe költözött a legénykori hun-
cutság, majd a vonásai ismét megereszkedtek. – Jó 
idők voltak azok! Szépek! Maradandót alkottak, 
hisz tenmagad is a piacra jársz, ha jó töpörtyűre 
vagy kecsketejre áhítozol, s nem veted meg hozzá 
a friss póréhagymát se. 

– Épp így, de látja, édesapámtól mindig azt hal-
lom, hogy milyen jók voltak azok az idők, de 
mégse átkozza a jelenkort. Nem neheztel a válto-
zásokra, amik felülírták azt, ami volt, s nem bán-
kódik afelett se, hogy a jó idők elmúltak. 

– Nem – felelte egyszerűen. – Lennék újra gyer-
mek, balga ifjú, mint bárki, aki már öreg csont, 
csak akkor még nem ismerhetnélek tégedet, sem 
testvérbátyádat, sem pedig édesanyádat. 

Most Pál mosolyodott el szeretetteljesen, hanem 
azért csak nem hagyta nyugodni a kérdés. 

– Jó időnek véli a mostanit is? 
– Jónak. – Kétség ráncolta az ifjú homlokát, 

ezért az öreg megtoldotta gondolatát. – Tiszteled-
e őseidet? Dédanyádat s dédapádat, ellenére 
annak, hogy nem ismerted őket? 

– Természetesen, tisztelem!  
– Gondolsz-e még nagyapádra s nagyanyádra, s 

fakad-e könny szemedből, mikor eszedbe jut or-
cájuk, szemük, kezük? Mikor elébed idéződnek 
mindennapi dolgaik: a vitrinben őrzött étkészle-
tek az ünnepekről, a faliszőttes a hálóban, az öreg 

rádió, mi délben fújta a nótát, a kert a ház mögött, 
s benne nagyanyád kötényben, kapával, s nagy-
apád a kutricában, amint a maglót eteti?  

A fiú letörült egy könnycseppet, s bólintott. – 
Természetesen.  

– S tán nem szeretsz-e engemet és jóanyádat is 
ekképpen? S nem fogod-e szeretni, ha lehet, még 
erősebben gyermekeidet? 

Az ifjú most már csak bólogatott könnyezve. 
– No, hát ez úgy van fiam, látod, hogy a jövő 

nem írja felül, ami volt, s a múlt szeretete nem 
gátja a jövőnek, hanem éppen a lehetősége.

TOCZAUER JÚLIA:          Mindenkori népmese 

Próza kategória különdíj

TOCZAUER JÚLIA 
fotográfus, író 

 

2019-ben jelent meg a Könyv Guru Kft. kia-
dásában Virginia Sol szerzői néven első regé-
nye „A belső vad” címmel. A rákövetkező év-
ben „Az utolsó mesemondó” című megérintően 
szép, lebilincselően olvasmányos ifjúsági kis-
regénye, a Kárpát-medencei Tehetséggondozó 
díjnyertes alkotásaként, a kolozsvári Polis 
Könyvkiadó gondozásában került a könyves-
polcokra. 2020-ban a Veresi Krónika által meg-
hirdetett Veresegyházi életképek elnevezésű iro-
dalmi pályázatra beküldött „Egy várossal fel-
nőni” című novellájával I. helyezést ért el, míg 
2022-ben a „Mindenkori népmese” pályázati 
írásával próza kategóriában különdíjas lett. Je-
lenleg állatorvosi rendelőben asszisztensként 
dolgozik, szabadidejében rendezvény- és ter-
mészetfotózással, valamint csapatépítéssel fog-
lalkozik.     

Fotó: Veréb József

Elérkeztünk a nyertes pályaművek közlésének „zárójelenetéhez”, ahol a különdíjas Mindenkori népmese című próza ízes, régies kifejezései mint -
egy visszarepítik az olvasót a múlt század elejének ma már lassan feledésbe merült világába. Köszönjük az írás szerelmeseinek a színvonalas pályázati 
anyagokat, mindazokét is, akik nem értek el helyezést, de munkájukkal hozzájárultak anyanyelvünk sokszínűségéhez. Külön köszönjük a zsűri el-
nökének Farkas Zsolt középiskolai tanárnak, Horváth Ferenc költő, Rónavári Mária magyar nyelv és irodalom szakos tanár és Veréb Árnika böl-
csész, irodalomtudományi doktorandusz zsűritagoknak a lelkiismeretes munkájukat.                                (VERESI KRÓNIKA SZERKESZTŐSÉGE) 
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Mit jelent manapság embernek, s mit nőnek len-
ni? Hogyan birkózunk meg a mindennapi felada-
tokkal, kihívásokkal, problémákkal? Hogyan tük-
röztetjük mindezt irodalmi alkotásokban, mit tu-
dunk meríteni a költők, írók soraiból? Ilyen és ha-
sonló kérdésekkel találkoznak a nemrégiben elin-
dult irodalomterápiás csoport tagjai, akik hétfő es-
ténként részt vesznek a könyvtárban tartott foglal-
kozásokon. 

Lipták Ildikó fejlesztő irodalomterapeuta, a fog-
lalkozások vezetője elmondta: nem okozott megle-
petést, hogy csupa hölgy jelentkezett a programra, 
de az már sokkal váratlanabb volt, hogy ilyen szé-
les lesz az életkori merítés és temperamentumban, 
igények tekintetében is ennyire változatos a cso-
port. A legfiatalabb és legidősebb tag között csak-
nem ötven év korkülönbség van, ami mindenki 
számára rendkívül inspiráló és izgalmas. 

A terapeuta által vezetett beszélgetések, játékok, 
kreatív gyakorlatok során nemcsak az önismeret, 

hanem a kommunikációs ügyesség, a rögtönzési 
képesség és a problémamegoldó készségek is fej-
lődnek, miközben megszabadulunk a mindenna-
pokban felgyűlő feszültségektől. 

A csoport vezetőjének szakmai háttere a szín-
házi nevelés és a drámapedagógia eszköztára, ami 
az irodalomterápiás módszertannal vegyítve egé-
szen különleges és újszerű repertoárt alkot. Az ülé-
sek elsősorban kortárs magyar irodalmi alko  tá - 
sokra épülnek, de ha a téma úgy kívánja, vannak 
kivételek. Eddig főként Erdős Virág, Nádasdy 
Ádám, Tóth Krisztina és Weöres Sándor alkotása-
ival foglalkoztak. 

Ildikó meglátása szerint a helyszín több mint 
ideális: hétfő esténként, zárás után a könyvtár ol-
vasóterme igencsak kellemes és barátságos. A cso-
port hálás érte, hogy ilyen méltó körülmények 
között dolgozhatnak. A rossz hír, hogy mivel ez 
egy zárt csoport, menet közben már nem lehet 
hozzá csatlakozni, de reméljük, hogy a március 

végén záruló ciklust követően is folytatódik majd 
a munka, akár új csoporttagok bevonásával. 

MÁRKUS JUDIT 

IRODALOMTERÁPIÁS CSOPORT A KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁRBAN

Önismereti játékok hölgykoszorúban 
 

Bár eredetileg október hónapra és a Városi Múzeumba volt betervezve Lipták Ildikó  fejlesztő iro-
dalomterapeuta, színházi nevelési szakember, drámapedagógus és ifjúsági regényíró nyolc alkal-
mas irodalomterápiás foglalkozása, végül a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár adott neki otthont feb-
ruár elejétől. Az első turnus március végén lezárul, de már tervbe van véve egy következő ciklus. 

Lipták Ildikó

Önök gondolkoztak már azon, hogyan akadtak rá 
életük meghatározó olvasmányaira? Ki ajánlotta, mi-
kor, miért és milyen élethelyzetben nyújtottak ka-
paszkodót, vagy jelentettek kiutat? Bizonyára rit-
kán töpreng ilyesmin az ember, ha csak nem falja 
fanatikusan a könyveket és nem katalogizálja kü-
lönleges gondossággal, akárcsak egy könyvtárban. 
„Hasonló házi szabályok lennének, mint a Mélyolvasó 
Klubban: nem politizálunk és tiszteletben tartjuk egy-
más véleményét” – kezdi Hajdu Gyöngyvér, felold-
va a jelenlévők első találkozásának izgalmát. A 
könyvtáros egy valódi ínyencséget ajánl figyel-
münkbe, még pedig Gárdos Péter tavaly megjelent 
könyvét, a Semmelweis Ignác rövid boldogsága című 
életrajzi regényt. Az anyák megmentőjéről ősz óta 
forgatják a filmet Koltai Lajos rendezésében, így iga-
zán érdekes beszélgetés alakult ki a téma körül. Leg-
nagyobb örömömre a mesék is szóba kerültek, jó-
magam is egy különleges, nagy becsben tartott me-

sekönyvvel érkeztem, Vankó Pis-
ti Veresegyházon játszódó his-
tóriájával, A mézesvölgyi va-
rázskaviccsal, melyet két évvel 
ezelőtt nyáron, a Városünnep al-
kalmával mutattak be. Kíván-
csi voltam, mennyire él a vere-
siek köztudatában, hogy van 
egy saját, igaz történeten ala-
puló meséjük, melyet a szerző 
lányai illusztráltak és csodála-
tos erejű varázskavicsokat cso-
magoltak hozzá. 

„Felolvasni is lehet a köny-
vekből, de jó, ha nem mondjuk el az egészet, mert 
akkor már nem biztos, hogy érdemes elolvasni” – 
folytatja Gyöngyvér, akit mindenki ismer, aki va-
laha is megfordult a könyvtárban. Ahogy egy jó 
könyvben elmerülünk, úgy jutunk mi is egyre kö-

zelebb egymáshoz a 
történetek fonalain ke-
resztül, melyek szorosan össze 
is kötnek bennünket: mi vagyunk a nagybetűs ol-
vasók, akik figyelnek egymásra, adnak a másik vé-

leményére és maximálisan tisz - 
teletben is tartják azt. 
Amikor ilyen társaságba 
keveredik valaki, egyből 
visszanyeri az emberekbe 
és az emberségbe vetett 
hitét. Aki rendszeresen 
olvas könyveket, annak 
megtanul a lelke maximáli-
san rezonálni a másik élő-
lényre, megnyílnak azok a 
bizonyos érzékszervek, me-
lyekkel biztonságosan fog-
hatók az empátia hullámai. 
Túllendülve a rohamos gyor-
sasággal emelkedő könyvára-
kon, gyermekeink, unokáink 
olvasási szokásaival zártuk a 

találkozást, bízván abban, hogy lesznek olyan utó-
dok, akik követnek bennünket az olvasás ezer szín-
nel átszőtt mezsgyéjén és megtanulnak emberül, a 
humanizmus jegyében beszélni egymáshoz. 

MÁRKUS JUDIT 

KÖNYVAJÁNL(GAT)Ó A KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁRBAN

A humanizmus jegyében 
 

Nincs annál felemelőbb, mint amikor egymás társaságában lehetnek olvasott, illetve olvasó em-
berek, kicserélve könyvekről, könyveken keresztül szerzett tapasztalataikat. A Kölcsey Ferenc Vá-
rosi Könyvtárban minden hónap utolsó szerdáján Mélyolvasó Klub, február 14-
től kezdve pedig a KönyvJELZŐ könyvajánl(gat)ó klub is várja a könyvek sze-
relmeseit Hajdu Gyöngyvér könyvtáros vezetésével. 

Fotó: Kaposi László
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MOZART VARÁZSFUVOLÁJA A SZENTLÉLEK-TEMPLOMBAN

A Lulu avagy a varázsfuvola című August Jacob Li-
ebeskind mese alapján készült operát Mozart   
életének utolsó évében, 35 évesen, 1791-ben 
komponálta. Megbízója maga a szövegkönyv szer-
zője, a Freihaustheater igazgatója, Emanuel Schi-
kaneder volt. A csodagyerek leggyakrabban játszott 
műve nagyopera, vígopera és daljáték is egyben, a 
zenetudósok egybehangzó véleménye szerint rend-
kívül összetett, több szintű utalásrendszerrel bíró 
alkotás. Varázslatos elemekkel gazdagon átszőtt lib-
rettója mégis alkalmassá teszi arra, hogy gyermekek 
is befogadóképes közegévé váljanak. Pontosan ezt 
a missziót vállalta magára az 1981-ben megalakult 
Gödöllői Szimfonikus Zenekar az óvodás és kis-
iskolás korosztálynak szánt Mesélő Muzsika kere-
tein belül. A Pomádé király új ruhája (Ránki 
György-Szitha Miklós), a Hófehérke és a hét törpe 
(Kocsák Tibor), vagy éppen a Gyermekjátékok 

(Bizet) után, most egy Mozart remekmű került a 
repertoárjukra.  

„A varázsfuvolának most egy nagyon különleges elő-
adása következik, mert a zenészek elmuzsikálják, én 
elmesélem a történetet, a hatalmas vetítővászon pedig 
arra való, hogy homokanimáció kerüljön rá, amit 
Cakó Ferenc készített” – vezette elő a produkciót Mé-
száros Beáta drámapedagógus, a gödöllői Garabon-
ciás Drámapedagógiai Műhely vezetője. 

A Szentlélek-templomban vendégeskedő előadás 
látványvilága tökéletesen ellensúlyozza azt a kis hi-
ányérzetet, melyet a csonka szimfonikus zenekar 
okoz akusztikailag, hiszen a bécsi klasszika nagy vo-
lumenű hangszertára helyett csupán egy fúvós-
együttesre épül a performansz. Cakó Ferenc, a 
többszörösen díjazott alkalmazott grafikus és ani-
mációs filmrendező a vizuális művészetekben szer-
zett valamennyi tapasztalatát belesűríti azokba a 

szemünk előtt kirajzolódó homokképekbe, melyek 
a zene hangulatához és ritmusához igazodva köve-
tik egymást. A vetítővásznon folyamatosan változó 
képek egymásból fejlődnek ki: az egyik kocka apró 
részletéből már a következő képsor rajzolódik, hogy 
néhány másodpercnyi figyelem, fogva tartás után, 
immáron egy harmadik imagináció hódítsa meg a 
sík felületet. A film és festmény határmezsgyéjén 
mozgó homokábrák azt a többszintű jelentéstartal-
mat is képesek megidézni, amitől világ sikerűvé vál-
hatott A varázsfuvola. A képi szimbólumokban 
megjelenő mese nem csupán hat, de formálja is a 
6-8 éves korosztály tudatalatti látványvilágát. A ké-
piség összetettsége lassan az akusztikai sokszínűséget 
is felidézi tudatunkban, így komplex művészeti él-
ménnyel gazdagodva hagyhatjuk el a templomot.  

MÁRKUS JUDIT 

Varázshomok Veresen 
 
Február 7-én délelőtt 10 órakor több száz első osztályos gyerkőc gyülekezett a Szentlélek-temp-
lom előtt, hogy meghallgassák Mozart Varázsfuvoláját a Gödöllői Szimfonikus Zenekar fúvós szek-
ciójának előadásában, a Mesélő Muzsika hangversenysorozat egyik gyöngyszemeként. A világhí-
res muzsikát Mészáros Beáta drámapedagógus narrációja kísérte, valamint Cakó Ferenc ho-
mokgrafikája tette valódi látványossággá.

Fotó: Márkus Judit

A tavalyi évben elkezdett Kokas-foglalkozás folytatása, a február 4-én meg-
rendezett Hangvarázs koncert egy hosszú évszázados hagyományt, a zeneszámok 
utáni tapsot próbálta meg felülírni: a résztvevő családok kék- és pirosfestő anyag-
ból készült kendőket kaptak a bejáratnál Bán Tamás Kokas oktatótól. „Mi tap-
solás helyett kendőt lengetünk, így a taps hangja, ami a zenei hangoktól lényegé-
ben, minőségében, rezgésének fizikai valóságában is különbözik, nem rombolja 
a hangzás emlékképeit. A kendő lengetése viszont puha susogás, ami átvisz egyik 
tételből a másikba” – olvasható Kokas Klára: Újdonságos koncert gyerekek-
kel című írásában. Habár manapság már elterjedtek a Kokas Klára Alapítvány 
által szervezett kendőlengetős koncertek, mindig akadnak olyanok, akik ne-
hezen szakítanak a berögzült konvenciókkal. Természetesen a veresi zeneis-
kola hangszerbemutatóján is a gyerekek alkalmazkodnak jobban az újdonsághoz, 
élvezettel lengetik apró kendőiket, sőt, Tamás biztatására a rövidke klasszikus 
zeneszámok alatt is életre kelnek a kelmék, játékosan követve a tempó és han-
gulat adta lehetőségeket. „Ezzel a kendővel nem csak megköszönni tudjuk a pro-
dukciókat, hanem nagyon sok minden történhet vele a zene közben. Át is változhat, 
vagy találkozik egy másik kendővel, és lehet, hogy mozogni kezd, mert belebújik 
a zene” – biztatja a résztvevőket az oktató. Így teljesítheti be a Kokas prog-
ram a legfőbb célját: örömteli zenei élményt adni a gyerekeknek. 

„Kör, kör, ki játszik, csak egy kislány hiányzik” – éneklik a jelen lévő csalá-
dok az ismert gyerekdalt, amiből először közös éneklés és játék alakul, majd 
behelyettesítve a kislány szót, hol egy csellistát, hol egy fuvolistát invitálunk 
az előadói térbe, hogy közelebbről is megismerkedjünk a hangszerekkel. El-
sőként Kamillával, aki gyönyörű bonchidai nép dalokat ad elő, aztán Bán 
Tamás klarinéton prezentált, különböző hangulatú népdal variációival, a zon-
gorázni tanuló Zsófi csapongó Bartók Béla rapszódiájával, Mozart kürtver-
senyének lassú tételével, melyet Bacsó Szabolcs adott elő kürtön és Licsák 
Attila kísérte zongorán. Emma csellón megszólaltatott Vivaldi interpretáci-
ójával, végül Kutas Dominika fuvolajátékával. A fellépőknek egy-egy közö-
sen énekelt, ismert népdallal köszöntük meg az élményt, az utolsó ze  ne - 
számmal, a Rókatánccal pedig egy közös örömtánc zárta a koncertet. 

 
MÁRKUS JUDIT 

Kendővel mért tetszési index 
 
A Lisznyai Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskolában november 19-én 
kezdődött az a Kokas Klára zenepedagógus nevéhez fűződő komplex mű-
vészetpedagógiai program, melynek folytatásaként ezúttal egy Hangva-
rázs koncerten vehettek részt az érdeklődő családok február 4-én, szom-
baton 11 órától. A foglalkozást most is Bán Tamás klarinéttanár, Kokas 
oktató tartotta.

HANGVARÁZS KONCERT A LISZNYAI SZABÓ GÁBOR ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN

Fotó: Márkus Judit
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Február 25-én szombaton délelőtt három év alatti totyogók és kúszó-mászó 
apróságok gyülekeztek szüleikkel a Tűztánc című babaszínházi előadás előtt. 
A legkisebb színházlátogatók természetesen már kezdés előtt szeretik tesztel-
ni a színes polifoam-kellékeket, a minimális díszletet és a kedves arcú színé-
szeket. A tűz tematika köré szerveződött mondókák és gyerekdalok kísérője-
ként lassan a nekik való hangszerek (triangulum, síp, hangadó béka) is elő-
kerülnek. A babaszínházban semmi sem tilos, sőt! Éppen az a cél, hogy a ki-
csik taktilis és vokális csatornákon keresztül is megismerkedjenek az eléjük tá-
ruló látvánnyal. Meglehetősen talányos, hogyan képes lekötni egy színházi ak-
tus ennek a korosztálynak a figyelmét, és honnan marad erejük a huszonöt 
perces előadás után még egy kis interaktív játékra is. 

A csecsemőszínház bölcsője, a Kolibri Színház, lassan húsz éve tart reper-
toáron hasonló jellegű előadásokat. A teátrum folyamatosan kap visszajelzé-
seket ezekkel kapcsolatban. A tapasztalatok arra mutatnak rá, hogy az egy 
éves korban látott előadásokat később, 2-3 évesen elevenítették fel a gyere-
kek, valamint hamarabb kezdtek beszélni, mint azok, akik nem voltak ré-
szesei hasonló élményeknek. Ami a dolog pozitív hatását illeti, az egyik 
legfrissebb összegzés alapján elmondhatjuk, hogy a csecsemő- és kisgyer-

mekkorban átélt színházi behatások a szülő-kisded kapcsolaton kívül első-
sorban a ritmusérzéket és az érdeklődést fejlesztik, kimagasló a mozgás, a rit-
mus és a beszéd intenzív előrehaladása. A szókincs és a színvilág nagymértékű 
gyarapodására, a hallás, a zenei ízlés, a mozgáskoordináció, az egyensúly ér-
zékelés finomodására és a gondolkodás, az emlékezet fejlődésére ugyancsak 
felfigyeltek a szülők. „Fontos, hogy a művészet eszközeivel egy barátságos vi-
lágba invitáljuk a gyermekeket, mely felnőtt életük során is összekapcsolja 
őket embertársaikkal. Vonzó világot kell teremtenünk a színházban is, ami 
megedzi őket, erősíti önbizalmukat, segíti pozitív énképük kialakulását” – 
mutat rá Király Ildikó kutató pszichológus, az ELTE Babalabor vezetője, a 
Kolibri csecsemőszínházi szakértője. A kicsik a Tengertánc közben puha pár-
nákon, a játszókkal egy szinten helyezkedhetnek el, szüleik biztonságos kö-
zelségében. Nincsen teljesen sötét, semmilyen ijesztő tényezővel nem kell 
számolniuk. És ha valaki megéhezik, vagy megszomjazik, akkor sem tessé-
kelik ki a nézőtérről… 

MÁRKUS JUDIT 

TŰZTÁNC BABASZÍNHÁZI ELŐADÁS A VERES 1 SZÍNHÁZTÓL

Színház 
a legkisebbeknek 

 
A Veres 1 Színház a 2019/2020-as évadban vezette be a babaszínházi elő-
adásokat, amelyek kifejezetten három év alatti gyerekeknek készülnek. 
A Tengertánc után a tavalyi évadban elkészült annak folytatása: a Tűztánc 
rendszeresen jelentkezik a Váci Mihály Művelődési Központ kamarater-
mében, legközelebb március 25-én 10 és 11 órától.

Fotó: Márkus

ZENÉS MESEJÁTÉK A VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN

A Frakk, a macskák réme című me-
sesorozat legelőször 1972. december 
23-án került képernyőre. Bálint Ágnes 
írónő, forgatókönyvíró kedves te-
remtménye azonnal elnyerte a tévé-
nézők tetszését, amikor az első részt le-
vetítették a Cicavízió műsorában. 
A rajzfilm papírkivágásos technikával 
készült, főhősét pedig két valóban lé-
tező magyar vizsláról mintázta az író-
nő. Az egyik a szomszédjában lakott és 
folyamatosan átjárt a kertjükbe rosz-
szalkodni. A másik a vejével, dr. Sárvári Andrással költözött hozzá. Egy sín-
tértelepről került az orvosi egyetemre, hogy állatkísérletek alanyaként végez-
ze. Az orvos vő megszerette és megmentette az ebet, aki rendszeresen meg-
kergette Bálint Ágnes két lusta cicáját. 

Érthető, hogy az ember gyerekkori kedvenc mesefiguráit utódainak is sze-
retné megmutatni, így nem csoda hát, hogy színültig megtelt a Váci Mihály 

Művelődési Központ színházterme a Mesehajó produkció 
zenés bábelőadásán, melyben valamennyi szereplőt a Madách 
Színházból érkező három színész (Czakó Ádám, Szécsi Dorottya és Plásztán 
Anett) alakította. Míg a jól ismert mesefigurák, Frakk, Szerénke, Lukrécia, 
Irma néni és Károly bácsi bábként jelentek meg, addig a színpadra alkalma-
zás kedvéért született alakok, így a postás Juci, Sóder Dorka, a guru és a be-
törő emberi mivoltukban. A közel egyórás játék egyszerű, paravánként 
szolgáló festett díszletfal előtt, mögött és fölött játszódott. A nézőtér elé a 
bonyodalmak egyik színhelye, a szobabelső tárult, ahová rendszeresen beku-

kucskáltak az állatok, noha gazdáik 
éppen Hévízen nyaraltak, egy tolvaj 
pedig megkísérelte becserkészni a 
többszörös díjnyertes felmenőkkel 
rendelkező Szerénkét. Az már csak 
hab volt a tortán, hogy mindeközben 
éppen macskabuli szerveződött a 
padláson. A váratlanul befejezett tör-
ténetbe néhány dalt is belecsempé-
szett Czakó Ádám, a folyamatosan 
torzuló hangosítás miatt azonban 
nem mindig lehetett ezeket élvezni. 

Érdekes volt megtapasztalni, hová jutott el a több mint fél évszázados törté-
net, melynek mai változatába Frakk Skype-on csetelt Károly bácsival és Irma 
nénivel, vagy éppen mobillal a lógó fülén került elő, a tolvaj jelölt pedig szel-
fiket lőtt a TikTok-jára. Ahogy az idős bácsi mondta a sokat emlegetett chips 
reklámban: „Kár, hogy a régi jó dolgokból nem maradt semmi”. 

MÁRKUS JUDIT 

Frakk 50 éves 
 
Február 26-án délelőtt 10 órától a Mesehajó produkció előadásában ér-
kezett Veresegyházra Frakk, a macskák réme. Bálint Ágnes 50 évvel ez-
előtt papírra vetett történetéből a címszereplőt alakító Czakó Ádám, a Ma-
dách Színház művésze írt zenés mesejátékot, az alcím tanúsága szerint sok 
csaholással és macskakergetéssel. 
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Kultúra

Több mint 20 év szakmai gyakorlat, játék-
fejlesztés, látványtervezés, illusztráció, ki-
adványszerkesztés, web és software design 
után, hogyan emlékszel vissza a kezdetekre? 
A szép vonalhúzás, az csak egy készség, amit meg 
lehet tanulni. Igazából az a kérdés, van-e az em-
bernek belső gazdagsága, amivel meg tud fogni 
valamit és ez nekem az első pillanattól kezdve meg-
volt, amióta emlékem van. Már oviban is nagy ál-
modozó voltam, mesebolond, és nagyon aktív bel-
ső életet éltem. Azt játszottuk a barátnőimmel, hogy 
szárnyas kutyákkal repülünk és boszorkány támad 
meg minket. Mindenáron szerettem volna, ha ez 
az egész valósággá válik és ide tudom hozni azt a 
másik világot. A rajzolás ősi mágiáját választottam 
és ezzel megvalósulni éreztem a dolgot. A negyvenes 
éveimben derült ki, van egy olyan szemproblémám, 
hogy soha nem nyugszik egyetlen pont sem a szemem 
előtt. Ez valamilyen szemizom torzulás, ami miatt nem 
áll meg a pont. Tehát nem tudok egyenes vonalat húz-
ni. Ez már kislány koromban is jelentkezett, csak sen-
ki sem tudta, miért van. Az biztos, hogy kockát vagy 
széket nem tudtam egyenes vonalakkal megrajzolni, ami-
ért ki is nevettek a szakkörön. Ennek ellenére az alsós 
tanítóm felfigyelt arra, hogy kiemelkedő vagyok a port-
rérajzolásban- és festésben, jól meg tudom fogni a ka-
raktereket. A felsős rajztanárnőm viszont átnézett raj-
tam, mint az üvegen. Akkor elbizonytalanodtam, csak 
otthon, magamnak rajzoltam, de nagyon sokat. 
Mi volt az az elismerés, vagy biztatás, ami ezen át-
billentett? 
A gimnáziumi rajztanárnőm már az első félévben fel-
figyelt rám, pedig nem voltak jó jegyeim rajzból. Mert 
mit kellett rajzolni? Széket és kockát. De egyszer oda-
jött hozzám, megkérdezte tőlem, hogy ugye te 
szok tál otthon rajzolni? És megkért, vigyek be pár dol-
got, amit otthon csináltam. Én akkor már olajjal fes-
tettem – főleg fantasy dolgokat –, meg mindenféle 
romantikus alakokat. Egyébként apu is biztatott, érez-
tem, hogy örülne, ha ebben előrébb jutnék. 
Ő volt a családban a példakép? 
Igen. Ő forrasztópákával készített képeket faleme-
zekre saját fotói alapján és megmutatta nekem eze-
ket, meg azt a halom verset, amit akkor írt, amikor 
még nagyon fiatal volt. 
Hogyan lett a rajzolásból életpálya? 
Eredetileg írni szerettem volna, tizennégy évesen fe-
jeztem be az első regényemet. Tehát a rajz mellett ez-
zel is próbálkoztam. Ugyanis nem a módszer volt 

a lényeges, hanem az 
álmok, vágyak, töltetek kifejezése, azok átélése és meg-
valósítása. A középiskolában minden eldőlt, hiszen a 
rajztanárnőm biztatott, a magyar pedig lenyomott, 
bár az érettségi után bocsánatot kért tőlem, de azzal 
nem tudtam mit kezdeni, akkor már a rajz felé for-
dultam. Az írást soha nem adtam fel, húszas éveim-
ben meg is jelent néhány írásom, de a tanulmánya-
imat a rajz irányában folytattam. 
Mikor jött az Apró álmok ötlete? 
Pár évvel a második gyermekem születése után, ami-
kor rájöttem, hogy egyedülálló anyaként, gyalogszer-
rel, teljesen reménytelen lenne bejárni dolgozni. Ak-
koriban két barátnőm is nyitogatta a szárnyait művé-
szeti téren. Felvetettem nekik, mi lenne, ha csinálnánk 
egy árukapcsolásos vállalkozást. Mire meg terveztem az 
arculatot és a logót, addigra mind a kettő kiszállt, de 
úgy döntöttem, nem adom fel, mert pillanatnyilag ez 
a legjobb megoldás. Addig is dolgoztam szabadúszó gra-
fikusként, kiadványt szerkesztettem, portrét festettem. 
Minden nap alkotsz? Vagy a határidő kötelez? 
Mindig nagyon túlvállalom magam és nehezen tar-
tom a határidőket, bár ezzel minden művész így van. 
Én mondjuk a művészek és a hétköznapi emberek 
közül is kilógok, ezért csak álmodónak hívom ma-
gam. Rengeteg ötletem van, ott sorakoznak a vágyak, 
hogy megvalósítsam őket. Nekem kevés az anyaság, 
mellette kell, hogy alkotó legyek, de kevés az alko-
tás, kell, hogy anya legyek. Sportolok is, amióta az 
eszemet tudom, másik nagy szenvedélyem pedig a 
kutyatartás, főként whipettekkel foglalkozom. 
Mi a kedvenc témád, stílusod? 
Ez életszakaszonként változik, attól függ, milyen a 
lelkiállapotom. Volt idő, amikor a vibráló festészet 
érdekelt, főleg a portrék, de most leginkább a va-

rázslatos lényeket kedvelem. Mindig az érzelmeim 
inspirálnak. Van egy belső világom, amihez nincs sok 
köze a kinti világnak. Régebben nagyon sok színt 
használtam, de a festészetről le kellett szoknom, mert 
ahhoz komoly előkészületek szükségesek, káros az 
olaj kipárolgása, összemázolták a gyerekek. Az 
utóbbi időben beleszerettem a fekete-fehér tusraj-
zokba. Éppen leadtam egy könyvborítót egy euró-
pai kutyaklubnak, most mini képregényeket csiná-
lok és két logót fejezek be, közben nyakörveket ter-
vezek. Az a vágyam, hogy értékeljék azt az egyedi-
séget, amit én tudok adni a világnak pluszban. 

MÁRKUS JUDIT 

„Én csak álmodónak hívom magam” 
 

Ha valaki az Apró álmok oldalra téved az egyik legnagyobb közösségi portálon, egyből ott ragad: 
elképesztő fantasy figurák, szárnyas kutyák ragadják meg és olyan mesebolygóra röpítik, ahol fő-
ként a fekete és a fehér az úr. Aztán váratlanul megjelenik egy szín, de csak úgy, mintha véletle-
nül, maszatos ujjlenyomat gyanánt került volna oda. Veréb Csilla grafikus örök álmodozónak vall-
ja magát: művészek közt civil, civilek között művész, a kettőt pedig áthidalja rendkívül egyedi, 
sokarcú tehetsége.

Fotó: Földi Roberta

VERÉB CSILLA 
• grafikus • 

SZÜLETÉSI HELY ÉS IDŐ: Budapest, 1975. január 28.  
TANULMÁNYOK: Könyves Kálmán Gimnázium, 
Képző és Iparművészeti Szakközép (alkalmazott gra-
fikus), KREA művészeti főiskola, tervezőgrafika. 
MUNKAHELY: szabadúszó grafikus (Apró álmok). 
MUNKÁK: Stormregion Multimédia Kft., számító-
gépes játékfejlesztés grafikai munkái (2004-2008); 
Metropolis Art, kiadványtervezés és szerkesztés 
(2003 óta); BOG-ART Design grafikai stúdió, ve-
zető grafikus (2001-2003); Keresztes és Jeney rep-
ro stúdió, grafikus (2000); Color Days nyomda és 
grafikai stúdió, grafikus és nyomdai előkészítő 
(2000); Kotech gyorsnyomda és grafikai stúdió, gra-
fikus és kiadványszerkesztő (1999-2000); Appalo-
osa Multimédia, számítógépes játékfejlesztés grafi-
kai munkái (1997-1998). 
REFERENCIÁK: Novartis Hungária, Art-Scan Rep-
ro, Cobra Computer, Osztrák-Magyar Európaiskola, 
Meixner alapítvány, Inomi könyvkiadó, Hafi hun-
gária, Sandra Brawn. 
ÉRDEKESSÉG: 2020-ban húgával, Veréb Árnikával 
összefogásban elkészült és a Szépirodalmi Figyelő 
gondozásában megjelent a ’Veréb Árnika régiek’ című 
verses kötet, melynek illusztrációi, borítóterve és a 
kötet általános megjelenése a Csilla munkája.
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Életmód

Hogyan találtál rá a Nordic Walkingra? 
2020 nyarán ismertem meg a Nordic Walking Sport 
Veresegyház (NWSV) csapatot, amely a MultiSport SE 
egyik sportága. A Ligetekben kutyát sétáltatva arra let-
tem figyelmes, hogy egy maroknyi csapat bottal a ke-
zében elsuhan mellettem, aztán rövid időn belül me -
gint utolérnek, szóval lenyűgőzött az a tempó amivel 
haladtak. Ez érdekel engem is – gondoltam magamban 
– és itthon, az interneten böngészve rátaláltam a csa-
pat és az egyesület Facebook oldalára. Kisgyermek ko-
rom óta vittek a szüleim kirándulni és a természetjárást 
is ők szerettették meg velem. Mindig is szerettem gya-
logolni és mivel eleve tempósabban járok, így azt gon-
doltam, hogy ez a sport pont nekem való lesz. 
Milyen elvárásokkal jöttél el Nordic Walking alap-
technikára, edzésre? 
Elvárásaim nem voltak, inkább a kíváncsiság haj-
tott. Úgy éreztem, ez a sport tetszeni fog nekem és 
titkon azt reméltem, hogy végre rátalálok a nekem 
megfelelő mozgásfajtára. Életem során több spor -
tot kipróbáltam, de egyikben se éreztem jól magam, 
hamar feladtam és így nem is voltak sikerélményeim. 
Megkaptad-e azt, amire számitottál? 
Igen, a háromórás NW alaptechnika nagyon oldott, 
családias hangulatban zajlott, a rövid elméleti rész 
után következett a gyakorlás. Az edzés végére úgy 
éreztem, sikerült megérteni a lényeget, elkapni a 
mozdulatokat, innentől kezdve a gyakorlás várt rám. 
Másnap nem bírtam felkelni az ágyból, minden por-
cikám fájt és akkor jöttem rá, hogy mennyi izmot 
dolgoztat meg a nordic. 
Milyen változásokat érzel magadon? 
Jó érzéssel tölt el, hogy így 50-hez közelítve én is 
rátaláltam a nekem megfelelő sportra. Az egyesü-
letben egy közösségre leltem, ahova szívesen járok, 
örülnek ha jelen vagyok és sokszor még a vélemé-

nyemet is kikérik egyes dolgokban. Fokról fokra 
megnyíltam és egyre aktívabban veszek részt az ed-
zéseken, a programok és versenyek szervezésében. 
Ajánlanád-e másoknak is ezt a sportot és miért? 
Nagyon sok ismerősömnek ajánlottam már, mivel egy-
re többeknek felkelti az érdeklődését ez a sport. A Nor-
dic Walking tehermentesíti az izületeket, javítja az ál-
lóképességet, erősíti az izmokat, aktiválja a vérkeringést... 
és még sorolhatnám a szervezetre gyakorolt jó hatását. 
A nordic bármely fittségi szinten, bármely intenzitás-
sal gyakorolható. Tehát kezdőtől a profi szintig min-
denki a saját képességeinek megfelelő intenzitással gya-
korolhatja. Általában nem a teljesítmény hajszolása a 

cél, így akár az egész család együtt sportolhat, sőt a nor-
dic közben nagyon jókat lehet beszélgetni (Nordic Tal-
king). Ehhez a sporthoz elegendő egy jó minőségű bot, 
ami megfizethető áron kapható, és egy kényelmes, te-
repre való cipő, valamint egy kis motiváció, amit a csa-
patban mindig megkapunk. Ezeken kívül semmi kü-
lönös nem kell hozzá. Hegy, park, erdő, rét minden-
ki közelében van, és már mehet is kezdeni! 
Mit érzel edzés közben? 
Kikapcsolódom, nem gondolok a problémákra, az 
irodai és otthoni munkára. Sokszor annyira jól esik 
a sportos botos gyaloglás, hogy 6-8 km után szívesen 
megtennék még egyszer ekkora távot. 
Mi az ami hajt, motivál téged hogy elmenj edzés-
re akár hétvégén is? 
Tavasztól őszig általában kedd délutánonként és pén-
tek délután vagy szombat reggel tartunk edzéseket. 
Ahogy rövidülnek a nappalok, a téli időszakban át-
állunk a csak hétvégi edzésekre. Munkámból kifo-
lyólag sokat ülök számítógép előtt és nagyon jól esik 
egy-egy edzés alkalmával jól átmozgatni a testemet, 
a közösség tagjaival pedig jó találkozni. 
Mióta vagy NW edző és miért vállaltad el ezt a felkérést? 
Számomra nagy megtiszteltetés volt, amikor az ed-
zőim 2021 őszén felkértek, hogy legyek az edzőtár-
suk.  Önkéntesként végzem ezt a feladatot és még so-
kat kell fejlődnöm az edzői pályán, de nagyon jó ér-
zés, hogy bíznak bennem és a többiek is elfogadtak. 
Szükségessé vált, hogy több edző legyen a csapatban, 
mivel szerencsére egyre bővülünk és így ki tudtunk 
alakítani egy kezdő, fontolva haladó, lassabb tempójú, 
valamint egy haladó, gyorsabb csoportot. Én általában 
a haladókkal edzek, de volt már olyan is, amikor egye-
dül voltam edzőként a két csapattal. 
Egyéb más, amit szívesen elmondanál? 
Hálával tartozom a két edzőmnek, Mercinek és De-
zsőnek, amiért olyan sok szeretetet tanúsítanak irán-
tam, mindig bíztatnak és ösztönöznek és gyakran a 
véleményemet is kikérik. A veresi Nordic csapat si-
kere Merci és Dezső pozitív személyiségének, lel-
kesedésének és aktív életvitelének köszönhető. Nél-
külük nem lenne olyan színes a veresi Multisport SE.

MULTI SPORT SE   •  „A mai nap edzése a holnap egészsége”

Büszkeségeink 
 
Büszkék vagyunk, hogy a MultiSport SE két elhivatott sportolóját idén a város elismert sportolói közé 
választották! Szívből gratulálunk Endre Judit Nordic Walking edzőnek és Kássa Zoltán Spartan Girja 
sportolónknak, akik február 22-én megkapták a „Veresegyház Város Érdemes Sportolója 2022” díjat! 
A Veresi Krónika márciusi számában Judittal, az áprilisi kiadásban Zoltánnal olvashatnak mini-inter-
jút, amelyben megismerhetik, hogyan találtak rá kedvenc sportjukra és mi motiválja őket a mozgásra. 

Endre Judit – MulstiSport SE/Nordic Walking edző 

 MultiSport SE  •  Adószám: 19226099-1-13 • Facebook: MultiSport SE/Nordic Walking Sport Veresegyház • multisport.2112@gmail.com 
Vigh Mercédesz elnök, NW C-trainer  70 39 126 031  •  Mátyás Dezső elnökhelyettes, Spartan Girja (SGBL) edző  30 730 39 79

Endre Judit



Balázs Bencének 
gratulálnak csapattársai

Szakmáry Janka
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Sport

Európa-bajnoki aranyérem 
került Veresegyházra! 

A vívók számára igen intenzív időszakot jelentenek a téli hónapok. Mi sem 
fémjelzi jobban ezt, mint az, hogy az utóbbi időben nem volt olyan hétvé-
ge, hogy a veresi vívók ne vettek volna részt valamilyen versenyen. 

Ezek közül magasan kiemelkedik a Kadet- és Junior Európa-bajnokság, 
amelyen Balázs Bence, klubunk korábbi vívója, országos bajnoka (2020) és 
9-szeres vidékbajnoka, a magyar válogatott tagjaként aranyérmet, Európa-
bajnoki címet szerzett. Bár Bence már 2 éve az MTK Budapest színeiben 
versenyez, mestere továbbra is a mi Zoli bácsink, azaz Beszédes Zoltán a 
VVSK edzője, aki folyamatosan készíti fel Bencét az újabb kihívásokra. Közös 
munkájuk ezzel a címmel újabb mérföldkőhöz érkezett, néhány nap pihenést 
követően már az április 1-jétől a Plovdivban rendezendő világbajnokságra 
gyakorolnak a veresegyházi vívóteremben. 

 A 2023-as év eddigi időszakában egyesületünk versenyzői 7 arany-, 6 
ezüst- és 12 bronzérmet nyertek. Nagyon üdvözítő, hogy ezt a 25 érmet 16 
különböző vívó nyerte a törpicitől a veterán korosztályig, illetve az érmek 
között volt kettő csapatérem is.   

Kiemelkedő eredményeket ért még el az elmúlt időszakban Szakmáry 
Janka, aki a legutóbbi aranyérmével, amelyet a VII. Komló Kupa Párbajtőr 
versenyen szerzett, átvette az országos szabadidős ranglistán a vezető helyet. 
A szabadidős megnevezés ellenére ezeken a versenyeken igen komoly me-
zőny szokott részt venni a fiataloktól kezdve a nagyon rutinos és képzett idő-
sebb vívókig. Eddig nem fordult elő az, hogy veresi vívó vezessen egy ilyen 
ranglistát! 

SZAKMÁRY SÁNDOR 

VÍVÁS

Tisztelt Veresegyházi 
Lakosok! 

  
2023. április 2-án vasárnap ismét duatlon országos bajnokságnak ad helyt 
városunk. Ennek megszervezése nagy megtiszteltetés, ám a sport jellege 
miatt sajnos nem valósítható meg a helyi közlekedés korlátozása nélkül. 

  
Kérjük tekintse át az alábbiakban a forgalmi rend változásával kapcsolatos tud-
nivalókat, illetve azon kezdeményezéseinket, melyeket az Önök érdekeit szem 
előtt tartva hívtunk életre! 
• A futamok ideje alatt lezárásra kerülő utcák: 

Csomádi út – Mogyoródi utca – Táborhely utca – Jókai utca – Nap utca 
– Kálvin utca – Kálvin köz – Kinizsi utca – Köves utca – Béke utca – Kis 
utca – Szabadság utca – Találkozók útja. 

• A lezárások idősávjai a mellékelt térképen láthatók részletesen. 
• Az egyes futamok közötti időtartamokban megnyitjuk a lezárásokat és le-

hetőséget biztosítunk a gépjárművel történő közlekedésre. 
• A versenypálya által körbefogott utcák (Kálvin utca, Huszár utca, Hajdi utca, 

Nap utca, Virág utca) lakói részére őrzött ideiglenes parkolási lehetőséget 
biztosítunk a Mézesvölgyi Általános Iskola melletti parkolóterületen. 
Kérjük, hogy gépjárműveiket 2023. április 2-án reggel 8.00 óráig itt szí-
veskedjenek elhelyezni! A rövid sétával elérhető parkoló szabadon használható 
lesz egész nap a Pacsirta utca irányába történő ki- és behajtással. 

• Idős, illetve beteg emberek szállítása vonatkozásában természetesen bizto-
sítjuk a gépjárművel történő be- és kihajtás lehetőségét a verseny alatt is, 

ehhez azonban kérjük előzetes jelzésüket a trimackokverseny@gmail.com 
e-mail címre annak érdekében, hogy egyeztetni tudjuk a közlekedés idő-
pontját és útvonalát! 
 A rendezvény természetesen rendelkezik a szükséges engedélyekkel, beje-

lentésre került az Önkormányzat, a Rendőrség és a Közútkezelő felé is. 
  
Tisztelettel kérjük tehát az érintett utcák lakosságának megértését és 

szíves együttműködését! Segítsék a verseny biztonságos és gördülékeny le-
bonyolítását azzal, hogy annak ideje alatt az érintett területeken lehető-
ség szerint nem használják gépkocsijukat vagy egyéb járműveiket! Kérjük, 
vegyék figyelembe a versenyrendezők, polgárőrök forgalomirányítással 
kapcsolatos utasításait, szükség esetén kérjenek segítséget egy rendezőtől! 

 
Köszönjük megértésüket és türelmüket! 

VERSENY SZERVEZŐI

DUATLON FELHÍVÁS
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ÖNKORMÁNYZATI ELISMERÉSEK

Fotók: Lethenyei László

DÍJAZOTTAK: 
1. MŰVÉSZI LÁTVÁNYTÁNC 

BB&DIVA DANCE 
Barta Nóra, Boda Kincső, Domokos Beatrix, 
Gecser Lilla, Homok Emma Piroska, Lukács 
Lili Anna, Roska Jázmin,Vajda Viktória
Edző: Dr. Budai Boglárka 

2. KICK BOKSZ 
BLACK & GOLD ANGELS, VERESEGY-
HÁZ KICK-BOX, K1 SPORTEGYESÜLET 
Czégény Cintia, Czégény Erik 
Edző: Papp Attila 

3. DARTS 
FARKASOK IFJÚSÁGI SPORT EGYESÜLET 
Cakó Tamás, Gavló Zoltán, Urr László, 
Varjú Nándor 
Edző: Gyócsi Tamás 

4. ASZTALITENISZ 
GALAXIS ASZTALITENISZ KLUB 
Vidéki Tímea, Ozsváth-Sarok Ákos  
Edző: Letanóczki István 

5. KICK BOKSZ, ÖKÖLVÍVÁS 
HALKER-KIRÁLY TEAM 
Müncz Kata Viktória, Agócs Benjamin 
Edző: Terebesi Csaba 

6. AIKIDO, KICK-BOKSZ FORMAGYA-
KORLAT 
KI MŰVÉSZETEK EGYESÜLETE 
Fedor Noémi, Ibri Ilyas 
Edző: Schersing András 

7. KUTYÁS SPORTOK AGILITY 
Richter-Sallay Zsófia 

8. NORDIC WALKING 
MULTISPORT SE 
Endre Judit Edző: Vigh Mercédesz 
GIRJA KETTLEBELL FITNESZ 
MULTISPORT SE 
Kássa Zoltán Edző: Mátyás Dezső 

9. KARATE 
REINIKU KYOKUSHIN KARATE KLUB 
Hornyák Hanna Ágnes, Gáspár Gergely 
Edző: Hornyákné Horváth Ágnes 

10. AKROBATIKUS ROCKAND ROLL 
ROCKIN BOARD TSE 
WONDERFUL CSAPAT: Pintér Léna, Ru-
zsa Lili, Zsömle Dóra, Mezey Csenge, Tulok 
Édua, Bóta Dóra, Pálházy-Nagy Luca 
Edzők: Farkas Krisztina, Farkas Gergely

11. KUTYÁS SPORTOK AGILITY 
SMARAGD SPORTEGYESÜLET KHT. 
Heincinger Lilla 
Edzők: Korán Csaba, Leszák Melinda 

12. BMX FLATLAND 
SPORT ZONE SE 
Kádár Veronika, Kriston Patrik 
Edző: Rob Alton 

13. TOLLASLABDA 
TOLLAS GÓLYÁK SPORTEGYESÜLET 
Pelhős Vince 
Edző: Reiszné Juszt Ágnes 

14. KARATE 
VERESI KARATE SPORTEGYESÜLET 
Hamsik Viktória, Koczka Tamás 
Edző: Szalay Zsolt 

15. ATLÉTIKA 
VERESEGYHÁZ VÁROSI SPORTKÖR 
Horváth Laura, Horváth Máté 
Edzők: Bori-Horváth Annamária, Horváth 
Gergely, Szalma Róbert 

16. TRIATLON 
VERESEGYHÁZ VÁROSI SPORTKÖR 
Szabó Zétény 
Edzők: Hegedűs Gabriella, Szalma Róbert 

17. KOSÁRLABDA 
VERESEGYHÁZ VÁROSI SPORTKÖR 
Ács Benedek, Bodor Bence Aladár, Csapó Dá-
niel, Csuba Attila (csk), Dr. Dánél Csaba, Jó-
zsa Zoltán, Kovács László, Major Botond 
Sándor, Máthé-Barabássy Attila, Sterczer Pé-
ter Márk, Szabó Márton Balázs, Szakács 
Zsombor, Tóth Márk, Tóth Péter, Trinder 
László, Vadász Ákos Barna  
Edző: Tasnádi Dávid 

18. VÍVÁS 
VERESEGYHÁZ VÁROSI SPORTKÖR 
Kriston Emma, Szajkovits Bence 
Edzők: Beszédes Zoltán, Szakmáry Sándor 

19. KÉZILABDA 
VERESEGYHÁZ VÁROSI SPORTKÖR 
LÁNY U15 CSAPAT: Borszéki Kata, Csernák 
Anna Napsugár , Gergely Petra, Guzsaly 
Henrietta, Hévizi Fanni, Jakab Laura Írisz, 
Kazup Melissza Éva, Lesch Lili Virág, Li-
szicsán Sára, Lovas Zsanett Zsófia, Rátkai 
Nóra, Takács Pálma 
Edzők: Izracska Noémi, Gubrán Ferenc 

20. HEGYMÁSZÁS 
Dr. Szász László (egyéni sportoló) 
Távolmaradása miatt fia vette át a díjat!

Veresegyház Város 
Érdemes Sportolója 2022.

A koronavírus-járvány miatt két év szünet után került sor február 18-án a „Veresegyház Város Ér-
demes Sportolója” díj átadására, mellyel városunk sportáganként díjazza az egyesületek által jelölt 
sportolókat. Ahogy a korábbi években már megszokhattuk, idén is Veresegyház sokszínű sportéletének 
rangos és  méltó ünneplése volt a filmvetítéssel és látványos sportági bemutatókkal tarkított átadó. 
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KARATE 

Veresi Karate 
 

Egyesületünk tanítványai január utolsó hétvégéjén Budapesten Shitokai Hungary által szervezett köz-
ponti kétnapos edzőtáborban vettek részt. Az edzőtábort Sensei Falusi Márton (5. dan), valamint Sen-
sei Gasparik Kitti (5. dan) tartották. A kurzuson magas övfokozatú formagyakorlatokat, illetve azok ér-
telmezését (bunkai) sajátították el a tábor résztvevői. A kétnapos kurzus zárásaként tanítványaink sikeres 
vizsgát tettek, így egyre közelebb kerültek a fekete övhöz.  

BÍRÓI TANFOLYAM ÉS VIZSGA 
A magyar Karate Szakszövetség bírói bizottsága 2023. február 26-án tanfolyamot szervezett a WKF bí-
róknak Budapesten, amin Veresegyházról Ritter Csaba Sensei vett részt. A vizsga elméleti és gyakorla-
ti részből állt, amit sikeresen teljesített és megszerezte a következő bírói fokozatot.  

SZALAY ZSOLT

RÖPLABDA DIÁKOLIMPIA 

 Körzeti harmadik helyezettek 
a veresegyházi 

Fabriczius Iskola csapatai 
A Gödöllői Röplabda Club szervezésében az iskolánkban második éve zajló 
röplabda oktatás eredményeként, másfél évtized után, újra a Fabriczius József 
Általános Iskola részvételével zajlottak a röplabda diákolimpia III. (5-6. osz-
tály) és IV. korcsoportos (7-8. osztály) területi döntői. A III. korcsoportban 
a mezőny legfiatalabb csapata a mienk volt. Dicséretes, hogy ennek ellenére 
mindkét korosztályban a dobogó harmadik fokára állhattak fel a lányok. 
IV. korcsoport: Sándor Tamara (csk.),Németh Bianka, Horváth-Gyurcsó La-
ura, Diamant Csilla, Somos Míra, Rottek Lilla, Makai Lili, Kalóczkai Kin-
cső, Keszi Boglárka, Fodor Panna. Testnevelő tanár: Tornóczky Gusztáv Edző: 
Horváth Kristóf 
III. korcsoport: Fórizs Hanna, Kuróczi Roxána, Nagy-Király Szonja, Rottek 
Lilla, Sándor Zorka, Schmidt Hédi, Somos Míra, Szabó Bernadett, Winkler-
Antal Vanda. Testnevelő tanár: Erdiczky Krisztina. Edző: Horváth Kristóf

KICK BOKSZ 

Elindult az idény, 
Czégény Cintia sikerei 
 

A veresegyházi Kick-box csapatnak elkezdődött az idei versenyszezon. Első ál-
lomásuk a Karlovaci WAKO Európa Kupa volt, amelyet február 10-12. kö-
zött rendeztek meg. A versenyzők nagyon eredményesen szerepeltek. Czégény 
Cintia a felnőtt női Full-contact kategóriában, a 60 kg-os súlycsoportban, Eu-
rópa Kupa bajnoki címet szerzett. Kamarás Petra junior lány Full-contact 56 
kg-ban a dobogó második fokára küzdötte fel magát. Czégény Erik junior fiú 
Full-contact 60 kg-os súlycsoportban bronzérmet szerzett. Szintén a dobo-
gó harmadik fokára állhatott fel Dudás Dominik a junior fiú Full-contact 71 
kg-ban, míg Kalmár Félix junior fiú Low-kick 54 kg-ban.  

Ezen a versenyen már az utánpótlás csapat is kesztyűt húzott és figyelemre 
méltó eredményeket értek el. Bujtás-Deli Ákos point-fighting 24 kg-ban, 
míg Krajcsovics Márk 33 kg-ban szerzett ezüstérmet. Németh Bende ezút-
tal bronzérmet harcolt ki magának. Tatamira lépett még Raffay-Molnár Alex, 
Szűcs Hunor, Farkas Zoltán, valamint Lukács Olivér, akik szintén nagyon 
ügyesek voltak, de most lecsúsztak a dobogóról.  

Február 20-22. között rendezték meg a Slovak Opent Pozsonyban, ahol a vá-
rosunkat Czégény Cintia képviselte. Nagyon összeszedetten, jól átgondoltan 
küzdött a ringben, amely meg is hozta gyümölcsét, hiszen a döntőt a második 
menetben KO-val fejezte be. Így a Full-contact női 56 kg-os súlycsoportját 
Cintia nyerte.                                                                     EDZŐ: PAPP ATTILA

Ritter Csaba Sensei

IV. korcsoport

III. korcsoport
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Kitüntették 
a Rockin’ Board táncosait 

Egyesületünk táncosai kiemelkedő eredményeikért Veresegyház Város Érde-
mes Sportolói Díjban részesültek. A teljesség igénye nélkül, a Wonderful for-
máció táncosai regionális verseny győztesei, magyar bajnoki döntősök és Eu-
rópa-bajnoki bronzérmesek sportágukban, az akrobatikus rock and roll-ban. 

A formáció táncosai: Tulok Édua, Ruzsa Lili, Zsömle Dóra, Pintér Léna, 
Pálházi-Nagy Luca, Bóta Dóra, Mezey Csenge. 

EDZŐK: FARKAS KRISZTINA, WESSELÉNYI RÉKA, FARKAS GERGELY

Kukucska Martin 
 Pest vármegye bajnoka 

 
2023. 03. 04-05-én, Gödöllőn rendezték a Pest vármegyei Nyílt Utánpót-
lás Asztalitenisz Bajnokságot. A Galaxisos gyerekek közül többen elindultak 
a megmérettetésen: 
• Kukucska Martin (2013) U11-ben, hat 3:0-ra megnyert mérkőzés után 

megnyerte a versenyt. A megérdemelt pihenés helyett U13-ban is elindult, 
és ott a 2. helyen végzett, úgy, hogy aznap összesen 13 mérkőzést játszott, 
melyből 12-t megnyert! 

• Kovács Lorina, a lányok U15-ös mezőnyében a dobogó második fokára 
állhatott fel. 

• A más sportágban (BMX) is kiemelkedően sportoló Kriston Patrik, élete 
első versenyén szépen teljesített, sikerült győztes mérkőzést játszania idő-
sebb ellenfelek ellen és a verseny után a 16 órakor kezdődő edzésen is részt 
vett, mely mutatja a hozzáállását.                         

• Gazdag Gergő U13-as és U15-ös korosztályban is elindult, utóbbiban to-
vábbjutott a körmérkőzésekből, majd a kieséses szakaszban búcsúzott. 

• Pap Boglárka 2 győzelemmel (3:0, 3:1) a háta mögött 2. helyen tovább-
jutott csoportjából és a főtábla első körében fejezte be a versenyt. 

• Rácz Ábel az U13-ban – ahol 31 induló volt – szintén 2 győzelemmel be-
jutott a legjobb 16-ba és az egyenes kieséses szakaszban búcsúzott. 

EDZŐ: LETANÓCZKI ISTVÁN 

Sport

VVSK • VERESGYHÁZ VÁROSI SPORTKÖR 

AKROBATIKUS ROCK AND ROLL

Kézilabda Szakosztály 
 
Férfi felnőtt (Pest megyei bajnokság I. osztály) 
02. 26. Kőrösi KDSE – Veresegyház VSK 31 – 29 
03. 04. Solymári SC – Veresegyház VSK 24 – 29 
Női felnőtt (Pest megyei bajnokság II. osztály) 
02. 25. Inárcs-Örkény KC II. – Veresegyház VSK 31 – 36 
03. 05. Veresegyház VSK  – Balassa SE 22 – 30 
Lány U19 (Országos U19 bajnokság III. osztály C csoport) 
02. 26. Veresegyház VSK – Esztergomi Vitézek RAFC 41 – 22 
Lány U17 (Országos U17 bajnokság III. osztály E csoport) 
02. 21. Alsónémedi SE – Veresegyház VSK 18 – 45 
03. 04. Üllői KSE – Veresegyház VSK 24 – 43 
Fiú U14 (Országos Gyerek bajnokság  FU14 VIII. csoport Alsóház) 
03. 05. Veresegyház VSK – Váci FKA 29 – 16 

Veresegyház VSK – Csömör KSK 25 – 18 
Lány U13 (Országos Gyerek bajnokság  LU13 X. csoport) 
02. 26. Gödöllői SE – Veresegyház VSK 23 – 9 

Veresegyház VSK – VS Dunakeszi 9 – 28 
Fiú U13 (Országos Gyerek bajnokság  FU13 II. csoport) 
02. 25. Csömör KSK – Veresegyház VSK 14 – 29 
          Angyalföldi Sportiskola – Veresegyház VSK 30 – 12 
Lány U12 (Országos Gyerek bajnokság  LU12 X. csoport) 
03. 04. XVI. ker KMSE – Veresegyház VSK 54 – 9 

Szentendrei NKE – Veresegyház VSK 8 – 12 
 

Labdarúgó Szakosztály 
 
Felnőtt (Pest megyei bajnokság I. osztály) 
02. 25. Veresegyház VSK – Budakalászi MSE 2 – 1 
03. 04. Felsőpakonyi KSE – Veresegyház VSK 1 – 0 
 

Sakk Szakosztály 
 
Pest megyei bajnokság Szuper csoport (10 táblás) 
02. 26. Veresegyház – Szentendre 4 – 6 

ASZTALITENISZ
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Hirdessen 

a Veresi Krónikában 
VERESEGYHÁZ VEZETŐ LAPJÁBAN! 

Velünk sikeres lesz! 
8000 PÉLDÁNY, KEDVEZŐ ÁR 

* 
Bővebb információ: 

veresikronika@veresegyhaz.hu 

30 9304 831

INGATLANKÖZVETÍTÉS 
SIPOCZ KATALIN´́

• független egyéni vállalkozó 

• okleveles ingatlanértékesítő 

• teljeskörű ügyintézés 

• helyismerettel 

sipocz.kata@gmail.com

06 70 640 9386

Otthoni munka! 
TERMÉK ÖSSZEÁLLÍTÁSOK, 
CSOMAGOLÁSOK, EGYEBEK 

ELÉRHETŐSÉGEI 

Érdeklődni: Audiopress Hungary Bt. 

audiopress.mozellosite.com 
(ügyfélszolgálat: 06 20 496 3980) 

 Hirdesse
n!
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Minden, 
ami a tetővel kapcsolatos 
JAVÍTÁS, CSERÉP CSERE, ÚJ TETŐ 

PERGOLÁK, KERTI KIÜLŐK 
ÉPÍTÉSE, JAVÍTÁSA 

Ingyenes helyszíni felmérés, árajánlat. 
molnar.jozs1976@gmail.com 

06 30 5588 180

Minden, 
ami a tetővel kapcsolatos 
JAVÍTÁS, CSERÉP CSERE, ÚJ TETŐ 

PERGOLÁK, KERTI KIÜLŐK 
ÉPÍTÉSE, JAVÍTÁSA 

Ingyenes helyszíni felmérés, árajánlat. 
molnar.jozs1976@gmail.com 

06 30 5588 180
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Ez történt még...

Pásztor Béla 85 éves születésnapi köszöntése

Ezerkincs bál

Veresi disznóságok néven disznótoros és táncos buli a Tájházban

Páratlan páros címmel rendezett jótékonysági iskolabált a Fabriczius Iskola alapítványa

Fotók: Lethenyei László


